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 وبؼد،…  هللا رسول ػىل واًسالم واًصالة هلل وامحلد هللا بسم

 اجملاالت خمخَف يف اًؼَمي اًبحر وثًش َط دلمع الأساس َة املخعَبات من اًؼَمي اًًرش دًؼ

ق غن حبوهثم ًخلِمي غظمية فرصة ٌَباحثني ًوفر حِر اًخخصصات، وش ىت  اًؼَمي اًخحىمي ظًر

 ُؤالء اًؼَمي اًًرش ميىن نٌل ورشُا، الؤجازة أأسايس ورشط اًؼَمَة اًبحوث هل ختضع اذلي

ىل اًوصول يف أأمالً  حبوهثم هخاجئ ضغر  من اًباحثني  ًخوظَفِا اًيخاجئ وثكل اًبحوث ُذٍ ًخبىن من اؤ

 .واملؼرفة اًؼمل ػىل هنضهتا ثبين اًيت يه اجملمتؼات فأأرىق اجملمتؼات، خدمة يف

ٍهيا اًوصول ٍىون غيدما فاػََة أأنرث حىون املؼرفة أأن فَِ شم ال مفٌل لد سِال، اؤ  اكن ًو

ب، وكت حىت اًوريق، اًًرش  أأصبح فلد اًَوم أأما اًؼَمي، ًٌَرش املخاحة اًوحِدة اًوس َةل ُو كًر

 اجملال ًدسع ال ػدًدة مزااي من بَ ٍمتزي ملا وذكل اًؼَمي، ًٌَرش املثىل اًوس َةل ُو الاًىرتوين اًًرش

 غن اًىثري ًؼمل ٍىذب مفن الاهدشار، ورسػة اًوصول سِوةل الاظالق ػىل أأمهِا حلرصُا،

حباظاثَو  اًًرش مشالكت ُداٍر اؤ  موضوغَة وػدم اًيارشٍن، بؼض وثؼيت واجلِد، ٌَوكت واؤ

ىل اًؼوز غن أأنرث ًؼرف ًلرأأ  ومن الآخر، بؼضِم  واجلِد ػَهيا، ٌَحصول اًؼاًَة واًخلكفة املؼَومة اؤ

ىل الاحِان بؼض يف ًصي كد واذلي ػَهيا، احلصول أأجي من ًبذل اذلي اًىبري  أأالف كعع اؤ

 .املؼرفة غن حبثا وظانوالا الاُي وحرك الأمِال
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 يف واجلِد اًوكت يف ًالكذصاد ًلرأأ  ومن ٍىذب من أأمام اًفرصة االؤًىرتوين اًًرش أأاتح وكد

ىل هجودمه من الأنرب اجلزء ثوجَِ وابًخايل املؼرفة، غن واًبحر اًًرش جمايل  اًخحََي معََات اؤ

 .جدًد ُو غٌل واًىشف واًخًبؤ والاس خًذاج واًخفسري

 ثؼاين الاًىرتوهَة اًؼربَة املىذبة زاًت مفا الاًىرتوين ًٌَرش اًىبرية الأمهَة من اًرمغ وػىل

 يف اًؼَمَة واًَِئات واملؤسسات اًًرش ومؤسسات دور ػىل جيب ذلا اجملال، ُذا يف هبريا هلصا

 اخلعى جرسع أأن االؤًىرتوين، اًًرش جمال غن بؼَدة اٌَحظة ُذٍ حىت مازاًت واًيت اًؼريب، اًوظن

 ًيك هجدان كصارى هبذل حِر ورق، بال وػمل ػامل حنو جسري اًبرشًة وأأن خاصة اجملال، ُذا ًوجًو 

كَميي، املس خوى ػىل فلط ًُس اًؼَمي اًًرش جمال يف ممتزية ماكهة هدبوأأ  منا االؤ  املس خوى ػىل أأًضاً  واؤ

 اًبحثَة املرانزو  احللوق بلكَات الاجالء اًلاهون أأساثذة من ػَمَة َُئة ذكل يف ٌساهدان اًؼاملي،

ىل حرد اًيت اًؼَمَة اًبحوث ًخلِمي اًؼامل، دول خمخَف من واحللوكِة  .اجملةل اؤ

ا  ًًرش اخملخَفة اًلاهون فروع يف املخخصصني اًباحثني اًزمالء لك وأأدغو اًفرصة أأىهتز أأان ُو

هخاهجم حبوهثم  اجملةل، موكع ػىل املؼَية اًًرش ًلواػد ظبلا وذكل ، الأغٌلل و اًلاهون مبجةل اًؼَمي واؤ

 وأأن هجدٍ، وحصاد فىٍر هخاج ورش يف ٍرغب جمهتد جاد ابحر ًلك غوانً  ىىون بأأن مٌا وػد ػىل

 واكفة ابجملةل اًًرش ًَىون ، اجملةل معي مبجاالت ثخصي اًيت املؼرفة غن ابحر ًلك ػمل مؼني ىىون

 .واًؼٌَلء اًؼمل خدمة يف مٌا مسامهة جماهَة، هلدهما اًيت اخلدمات

و اًلصد وراء من وهللا  اًسبِي هيدي ُو

دارة                          جمةل اًلاهون و الأغٌللاؤ

 ّ



  

 حمور الدراسات واألحباث باللغة العربية
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اث ال٣اهىهُت الُبُٗت  (م٣اعهت صعاؾت) الجباةُت للمىاٖػ

 

اث الجباةُت  )صعاؾت م٣اعهت( الُبُٗت ال٣اهىهُت للمىاٖػ

 

ًىوـ ملُذ 

بُتباخض   ظامعي في الٗلىم والخ٣ىُاث الًٍغ

 

 م٣ضمت:

ذ في ٖهض الٟغاٖىت في مهغ) بت ٢ضًمت ٢ضم الؼمان، ٣ٞض ٖٞغ ٢بل اإلاُالص(، وماعؾتها  2065الًٍغ

٠ ٖضة، ٧ان مٟاصها 1ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت ٦ما حٗامل مٗها ؤلاؾالم ذ حٗاٍع . ومً اإلاؿلم به ؤجها ٖٞغ

بت". ظمُٗا بعها١ لجُب اإلالؼم، ٞلم وؿ  م٘ ؤو وكهض ٢ِ ًىما ؤن اإلالؼمحن هخٟىا بكٗاع "ٖاقذ الًٍغ

بت ؤصاة ج٣لُضًت لخضزل الضولت في الا٢خهاص بُت لها ؤهمُت بالٛت 2ٞالًٍغ ، وصعاؾت الٓاهغة الًٍغ

بت حٗض مً ؤهم مىاعص محزاهُت الضولت وم٣ىماتها ألاؾاؾُت،  في ٞهم مالُت الضولت، ٖلى اٖخباع ؤن الًٍغ

 .3ب صوعا ؤؾاؾُا ومهما في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الؿُاؾت اإلاالُت بهٟت ٖامت ٦ما ؤجها جلٗ

بي مهضعه مً مًمىن الضؾخىع ٣٦اهىن ؤؾمى، خُض هو الضؾخىع  ؿخمض ؤلالؼام الًٍغ َو

بإن " ٖلى الجمُ٘ ؤن ًخدمل ٧ل ٢ضع اؾخُاٖخه الخ٩ال٠ُ الٗمىمُت  39في اإلااصة   2011اإلاٛغبي لؿىت 

 إلخضاثها وجىػَٗها خؿب ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖلحها في الضؾخىع" . التي لل٣اهىن وخضه الهالخُت

                                                           
ش الؿُاؾت الجباةُت   1  .6، م: 2002" صاع اليكغ اإلاٛغبُت 19باإلاٛغب في ال٣غن ٖبض الٛني زالض "جاٍع

2  S. Manciaux, « Changement de législation fiscale et arbitrage international », Revue de l’arbitrage, 2001, n°2, p: 

318. 

 .35، م: 2008صاع ال٣لم ، الغباٍ، مضوي أخمُضوف: الىظحز في ال٣اهىن الجباتي ٖلى يىء آزغ الخٗضًالث،الُبٗت ألاولى ،  3 
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ىت الٗامت، ؤمغ ٞغيها وجدهُلها وػوصها مً الؿلُاث   و٢ض ٖهض اإلاكٕغ  إلصاعة الًغاثب والخٍؼ

بت  ُٟتها جل٪، وفي اإلا٣ابل ؾً يماهاث واؾٗت للخايٗحن للًٍغ والامخُاػاث الٗامت بما ٨ًٟي ألصاء ْو

بُت يض خ٣ى٢هم  ؿ٠ ؤو قُِ ٢ض ًغج٨ب في خ٣هم مً َٝغ ؤلاصاعة لخماًتهم مً ٧ل حٗ الًٍغ

 4اإلاالُت.

اث  بُت بخضي ؤهىإ اإلاىاٖػ اث الًٍغ و٢ض اؾخ٣غ ال٣ًاء وال٣ٟه في اإلاٛغب، ٖلى اٖخباع اإلاىاٖػ

ت، و٦ما ههذ ٖلى طل٪ اإلااصة الشامىت مً ال٣اهىن  ت: "جسخو  41.90ؤلاصاٍع اإلاخٗل٤ باإلادا٦م ؤلاصاٍع

ُٗت و اإلادا٦ ت بالىٓغ في ... جُب٤ُ الىهىم الدكَغ الًغاثب الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت باالهخساباث م ؤلاصاٍع

ىت  وهٕؼ اإلال٨ُت ألظل اإلاىٟٗت الٗامت، والبذ في الضٖاوي اإلاخٗل٣ت بخدهُل الضًىن اإلاؿخد٣ت للخٍؼ

 5الٗامت."

ُل اإلاشا٫ ال الخهغ ٦ما ط٦غ الباب الخامـ مً هٟـ ال٣اهىن ؤهىإ الًغاثب التي وعصث ٖلى ؾب

ت خُض خضص الٟهل  هظه الًغاثب في الجزاٖاث الىاقئت  31التي ًم٨ً الًُٗ ٞحها ؤمام اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ً الىهىم اإلاخٗل٣ت  1958صظىبر  24الهاصع في  2.58.1150ًٖ جُب٤ُ ؤخ٩ام اإلاغؾىم  بخضٍو

ىص بخدهُلها بلى بصاعة بالدسجُل والضمٛت والجزاٖاث الىاقئت ًٖ جدهُل الًغاثب والغؾىم اإلاٗه

ت الىا٢٘ في صاثغة ازخهانها اإلا٩ان اإلاؿخد٣ت  الدسجُل و الضمٛت جسخو بالىٓغ ٞحها اإلادا٦م ؤلاصاٍع

 6الًغاثب ؤو الغؾىم ُٞه.

                                                           
بي أمام ال٣ًاء ؤلاصاعي " عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت، ظـامٗت  4 اء الًٍغ اث الٖى الخؿًـ هجُب الب٣الي: " مىاٖػ

  .4، م: 2008_2007البًُاء،الؿىت الجامُٗت -الشاهـي ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت، الا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلادمضًت
مضا زُل الضولت بأنها "ال٣ؿِ الظي ٌُُٗه اإلاىاًَ مً ماله  1748ٖٝغ مىهدؿ٨ُى في ٦خابه "عوح ال٣ىاهحن" الظي نضع ؾىت  5

بت لُإمً ال٣ؿِ آلازغ أو لُىٗم به به ض أن ًٓهغ َاب٘ الخباص٫ في الًٍغ ا بمشابت زمً للمهالر التي ’ىاء" و ٦أهه ًٍغ بدُض ٧ان ٌٗخبَر

ُت  و  بت ب٣ىله : اإلاا٫ اإلاجم٘ مً الٖغ ت الخ٩اٞإ. ٦ما خضص مدمض بً مدمض الٗبضالوي الًٍغ ج٣ضمها الضولت و َى ما ٌؿمُه بىٍٓغ

ُت ٣ِٞ ٖلى ٢اهىن  ا ٖلى ٢اهىن الكٕغ أو مً الٖغ  .                        7مخٗاٝع ٖىض الاخخُاط ئلُه. هٟـ اإلاغظ٘ أٖالٍ: م: ٚحَر
ضة الغؾمُت ٖضص  ٢41/90اهىن ع٢م  6 ت اإلايكىع بالجٍغ  17اإلاىا٤ٞ ٫  1414الهاصعة في ظماصي الشاهُت  4229اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع

 .1993هىهبر 

mhtml:file://C:/Users/user/Desktop/mery/منازعات%20الجبائية.mht!f.aspx?t=17488814
mhtml:file://C:/Users/user/Desktop/mery/منازعات%20الجبائية.mht!f.aspx?t=17488814
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ت الجباثُت بإجها الخالت ال٣اهىهُت الىاقئت ًٖ وظىص زالٝ بحن اإلا٩ل٠  ٠ اإلاىاٖػ م٨ً حٍٗغ ٍو

بت ؤو جًمُجها ؤو جدهُلها، ومً ظهت وؤلاصاعة الجباثُت بمىاؾبت ٢ُام هظ اء الًٍغ ه ألازحرة بخدضًض ٖو

ت هظا الخالٝ ت اإلا٣غعة ٢اهىها ؾلى٦ها لدؿٍى  .7ؤزغي، حٗجي اإلاؿُغة ؤلاصاٍع

اث الجباثُت،  ، هى ما الُبُٗت ال٣اهىهُت لهظه اإلاىاٖػ ل٨ً ؤلاق٩ا٫ الظي ًضوع خىله هظا اإلاىيٕى

 ٩الُت الغثِؿُت الخالُت:وهى ما ًم٨ً الخٗبحر ٖىه مً زال٫ ؤلاق

ت؟ وؤي ٢ًاء ًسى٫ له البذ في هظه  اث بصاٍع اث الجباثُت مىاٖػ هل ًم٨ً اٖخباع اإلاىاٖػ

اث؟   اإلاىاٖػ

 مً زال٫ ؤلاق٩الُت الغثِؿُت التي جم ط٦غها، ًم٨ً ج٣ؿُم اإلاىيٕى ٖلى الىدى الخالي:

ت  بُت بحن اإلااصة اإلاضهُت وؤلاصاٍع اث الًٍغ  وجُاع الاؾخ٣اللُتاإلابدض ألاو٫: اإلاىاٖػ

ت بُت بحن اإلااصة اإلاضهُت وؤلاصاٍع اث الًٍغ  اإلاُلب ألاو٫:  اإلاىاٖػ

بُت جُاع اإلاُلب الشاوي:   اث الًٍغ  اؾخ٣اللُت اإلاىاٖػ

بُت بحن ال٣ًاء الكامل و٢ًاء ؤلالٛاء ت الًٍغ  اإلابدض الشاوي : اإلاىاٖػ

 اإلاُلب ألاو٫: صٖىي  ٢ًاء ؤلالٛاء

 الكامل اإلاُلب الشاوي: صٖىي ال٣ًاء

  

                                                           

ت الجباةُت باإلاٛغب صع  7  اؾت م٣اعهت : عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت ٧لُت الخ٣ى١ مغا٦ل ٖبض الغخمان أبلُال: اإلاىاٖػ

  .4م:  1994-1993ؾىت 
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ت وجُاع الاؾخ٣اللُت :اإلابدض ألاو٫  بُت بحن اإلااصة اإلاضهُت وؤلاصاٍع اث الًٍغ  اإلاىاٖػ

اث الجباثُت، مً خُض الىٓام ال٣اهىوي الظي جىًىي جدخه  ٖىضما هخدضر ًٖ َبُٗت اإلاىاٖػ

ت واإلاخٗضصة، ٞةن مغظ٘ هظا ؤلاق٩ا٫ ٌٗىص بد٨ اث صازل ألاهٓمت اإلاخىٖى م حٗضصها هظا الىٕى مً اإلاىاٖػ

ت، وه٨ظا ٖٝغ  ها الظي ًسً٘ ألهٓمت ٢اهىهُت وبظغاثُت جسخل٠ وجدىٕى خؿب َبُٗت اإلاىاٖػ وجىٖى

بُت. في مداولت مىا ل٨ك٠ هظا الٛمىى  ت الًٍغ ال٣ٟه ٖضص مً الخ٣ؿُماث والخهيُٟاث للمىاٖػ

بُت بحن ا اث الًٍغ إلااصة اإلاضهُت جُغ٢ىا في هظا اإلابدض بلى مُلبحن هدىاو٫ في ألاو٫، جمُحز اإلاىاٖػ

بُت. اث الًٍغ ت، ووؿخٗغى في الشاوي  جُاع اؾخ٣اللُت اإلاىاٖػ  وؤلاصاٍع

ت بُت بحن اإلااصة اإلاضهُت وؤلاصاٍع اث الًٍغ  اإلاُلب ألاو٫:  اإلاىاٖػ

ت، الصخيء الظي  بُت جخضازل ما بحن ٧ل مً اإلااصة اإلاضهُت واإلااصة ؤلاصاٍع ت الًٍغ الق٪ وؤن اإلاىاٖػ

بي ًُٟي ٖلحها َاب٘ ٖضم الا  ؾخ٣غاع، ال مً الىاخُت ال٣اهىهُت وال مً الىاخُت الٗملُت، ٞال٣اضخي الًٍغ

٤ ال٣اهىن اإلاضوي، الصخيء الظي ًًٟي ٖلى ٢غاعه َابٗا ٚحر ج٣جي، وهظا عاظ٘  باإلاٛغب ًخٗامل صاثما ٞو

ىه اإلاضوي لهظا ال٣اضخي، وهى ما ؾىداو٫ جبُا بُت مً ظهت، وج٩ٍى هه باألؾاؽ لٗضم بإلاامه باإلااصة الًٍغ

 مً زال٫ باقي ؾُىع هظا اإلاُلب. 

بُت في ال٣ٟه البلج٩ُي والٟغوس ي والُاباوي  ت الًٍغ ال٣ٟغة ألاولى: َبُٗت اإلاىاٖػ

 واإلاهغي 

بُت مً زال٫ ال٣ٟه البلج٩ُي  ت الًٍغ ؾىداو٫ مً زال٫ هظه ال٣ٟغة الخُغ١ لُبُٗت اإلاىاٖػ

ت ما طهب بلُ ٟه والٟغوسخي  والُاباوي واإلاهغي، وطل٪ مً ؤظل مٗٞغ ه ال٣ٟه اإلا٣اعن مً زال٫ حٍٗغ
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بُت، وم٣اعهتها بما طهب بلُه ال٣ٟه اإلاٛغبي، ختى جخطر لىا الغئٍا، وختى هخٗم٤ ؤ٦ثر في  ت الًٍغ للمىاٖػ

بُت. اث الًٍغ  الخٍٗغ٠ اإلاُٗى  لُبُٗت هظه اإلاىاٖػ

بُت مً زال٫ ال٣ٟه البلج٩ُي والٟغوس ي ت الًٍغ  أوال: َبُٗت اإلاىاٖػ

  ت الًغ  ٍبُت مً زال٫ ال٣ٟه البلج٩ُيَبُٗت اإلاىاٖػ

٣ا لل٣ىاٖض الٗامت.  بُت في بلج٩ُا الزخهام ال٣اضخي الٗاصي، وطل٪ ٞو اث الًٍغ جسً٘ اإلاىاٖػ

اث اإلاخٗل٣ت بالًغاثب ٖلى ال٣ُم ؤلاياُٞت: ٢اهىن ال٣ُىص الغؾمُت باإلعر،  هظا ما ًىُب٤ ٖلى اإلاىاٖػ

وبك٩ل ؤ٦ثر ٖمىمُت ٞةهه ًُب٤ ٖلى ٧ل  والًغاثب اإلاباقغة، والغؾىم الجمغ٦ُت، وعؾىم ؤلاهخاط،

الًغاثب التي ال ًىظض هو زام بها في ال٣اهىن، وفي ؤٚلب ألاخُان ًىٓغ ال٣ًاء اإلاضوي في الجزاٖاث 

بت، ول٨ً مً اإلام٨ً ؤن ًىٓغ ال٣ًاء الجؼاجي بهظه الخالٞاث، ٦ما هى الخا٫ ٚالبا  اإلاخٗل٣ت بالًٍغ

 .8ُٞما ًخٗل٤ بالجماع٥

  ت بُت مً زال٫ ال٣ٟه الٟغوس يَبُٗت اإلاىاٖػ  الًٍغ

ت، بُض ؤن هظا  ت بصاٍع بُت هي مىاٖػ ت الًٍغ ٩ًاص ًى٣ٗض بظمإ ال٣ٟه في ٞغوؿا، ٖلى ؤن اإلاىاٖػ

ؤلاظمإ ظاء ولُض جُىع مٗحن، ٣ٞض ٖجى ال٣ٟه الخ٣لُضي الٟغوسخي بخدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت 

ت بُبُ اث ؤلاصاٍع بُت واٖخبرها مً اإلاىاٖػ اث الًٍغ ولِؿذ بىو ؤو بخدضًض  par leur natureٗتها للمىاٖػ

ت في ؤٖما٫ الؿلُت الٗامت      actes de la puissance publique ال٣اهىن ما صامذ جىُىي ٖلى مىاٖػ

ت تهضٝ بلى خهغ  بت في طمت ٧ل ملؼم ال ًخإحى بال بٗض بجمام ٖضة ٖملُاث بصاٍع ألن جدضًض صًً الًٍغ

بي وج٣ضًغ ٢ُمخه زم ٌؿ اء الًٍغ بي وهى ٢غاع بصاعي ٢ابل للخىُٟظ.الٖى  9خسغط بٗض طل٪ الؿىض الًٍغ

                                                           
غ:"الُغاة٤ البضًلت لخل الجزاٖاث  8 بي" هضوة ال٣اهىن اإلا٣اعن، صمك٤ -ئًىاؽ ٖلي بٍى  .223، م: 5/8/10/1996ال٣اهىن الًٍغ
بُت  في ا  9 ت الًٍغ ٘ اإلاهغي اإلا٣اعن " الُبٗت الاولى الىاقغ " صاع النهًت الٗغبُت مدمض أخمض ٖبض الغؤٝو  " اإلاىاٖػ لدكَغ

 .30، م: 2002بال٣اَغة"، 



 

 

15 

بُت حٗخبر مً ؤٖما٫ الؿلُت الٗامت جىُىي  ا٦ض ال٣ٟه الٟغوسخي الخضًض ؤن الٗملُت الًٍغ ٍو

اث اإلاخٗل٣ت بها جشحر مؿاثل مخٗل٣ت بال٣اهىن الٗام،  ٖلى اؾخسضام وؾاثل ال٣اهىن الٗام، و ؤن اإلاىاٖػ

ُب٤ هظا اإلابضؤ ٖلى ظمُ٘ وبهظه اإلاشابت ًى٣ٗض الا  زخهام بالٟهل ٞحها إلادا٦م ال٣ًاء ؤلاصاعي ٍو

بُت ًغظ٘ بلى ؤجها جدىاو٫ ٖال٢ت  ت الًٍغ ٣غع البٌٗ ؤن الُاب٘ ؤلاصاعي للمىاٖػ الًغاثب والغؾىم، ٍو

بُت خحن جباقغ ؾلُتها وازخهاناتها بهضٝ جد٤ُ٣ الهالر الٗام، وهي ٖال٢ت  اإلالؼم باإلصاعة الًٍغ

 10ل٣اهىن الٗام. ًىٓمها ا

بُت مً زال٫ ال٣ٟه الُاباوي و اإلاهغي  ت الًٍغ  زاهُا: َبُٗت اإلاىاٖػ

 بُت مً زال٫ ال٣ٟه الُاباوي ت الًٍغ  َبُٗت اإلاىاٖػ

ت، بال ؤن الُاباهُحن ًظهبىن بلى اؾخٗما٫  بُت طاث َبُٗت بصاٍع ت الًٍغ باليؿبت للُابان ٞاإلاىاٖػ

هظه ؤلاظغاءاث  -٧اهل ال٣ًاء، وخؿب عؤي بٌٗ ال٨خاب ألاهماٍ البضًلت التي تهضٝ بلى الخس٠ُٟ مً

اث مخهل بمٟهىم  ت اإلاىاٖػ لها ظظوع ؤ٦ثر ٖم٣ا، ٞهم ًغون ؤن اؾخٗما٫ جل٪ ألاهماٍ البضًلت لدؿٍى

مسخل٠ لؿحر اإلاجخم٘ والٗال٢اث بحن ألاٞغاص، وؤن هظا اإلاٟهىم ٌٗىص مهضعه بلى اإلاباصت ألازال٢ُت 

، ٞبضال مً اللجىء بلى اإلادا٦م ًلجإ الىاؽ بلى بظغاءاث ٚحر عؾمُت مً اإلاىعوزت ًٖ "ال٩ىهٟىقُاهُت"

ت الخالٝ، وهظا ؤمغ جخه٠ به ال٩ىهٟىقُاهُت التي ال جًٟل الخالٞاث بك٩ل ٖلجي  .11ؤظل حؿٍى

اث،  ت اإلاىاٖػ حر الغؾمُت مً ؤظل حؿٍى ًٟل الكٗب الُاباوي الُغاث٤ ٚحر ال٣ًاثُت ٚو ٍو

تراٝ بىظىص زالٞاث جاصي بلى ٢غاعاث جدضص بىيىح مً هى ٖلى زُإ ومً هى  ٞالضٖىي جٟترى الٖا

                                                           
٘ اإلاهغي اإلا٣اعن " مغظ٘ ؾاب٤  م:   10 بُت  في الدكَغ ت الًٍغ  .31مدمض أخمض ٖبض الغؤٝو  " اإلاىاٖػ
ان 11 ه ٚٞى ت الخالٞاث في الخ٣ى١  -أهضٍع بُتمُىىص ها٧اػوجى:"ألاهماٍ البضًلت لدؿٍى ٣ت الُاباهُت"، هضوة ال٣اهىن  -الًٍغ الٍُغ

 .231م:  -8/10/1996-5اإلا٣اعن، صمك٤ 
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ىظض لضي الكٗب الُاباوي اججاه ٢ىي  حن، ٍو ٖلى نىاب اٖخماصا ٖلى م٣اًِـ مؿخ٣لت ًٖ بصاعة اإلاخىاٖػ

خه بالخٟاهم اإلاخباص٫.  بإن ؤي زالٝ ًجب ؤن ال ًيكإ، وبطا وكإ زالٝ ُٞجب حؿٍى

 بُت مً زال٫ ال٣ٟه اإلاه ت الًٍغ  غي: اإلاىاٖػ

بُت جضوع في ؤؾاؾها خى٫ ٢غاعاث  ٣ً12غع ظاهب ٦بحر مً ال٣ٟه في مهغ ت الًٍغ ، ؤن اإلاىاٖػ

لى  ت جهاثُت. ٖو ت بُبُٗتها ما صامذ جخًمً َٗىا في ٢غاعث بصاٍع اث ؤلاصاٍع ت، وحٗخبر مً ٢بُل اإلاىاٖػ بصاٍع

ت، الن الًغاثب 13ال٨ٗـ ًغي البٌٗ بُت ال حٗخبر مً ؤلاصاٍع ت الًٍغ ت،  ؤن اإلاىاٖػ لِؿذ ؾلُت بصاٍع

٣ا مً اإلاغا٤ٞ، ٦ما ؤن ؤؾاؽ ٞغيها مً ؤٖما٫  ٞهي ال جاصي للجمهىع زضمت ٖامت حٗخبر بها مٞغ

ت في ٖملها لِؿذ زالهت،  الؿُاصة وجىُٟظها ًخٗل٤ بالظمم الخانت واإلال٨ُت، ولظل٪ ٞالهبٛت ؤلاصاٍع

غي هظا ال٣ٟه ألازحر ؤن لل٣ًاء الٗاصي الازخهام بالىٓغ في اإلا بُت . ٍو اث الًٍغ  ىاٖػ

وهظا ألازحر ال ًل٣ى جإًُضا مً ال٣ٟه الن الغؤي الؿاثض ٌٗخبر عبِ وجدهُل الًغاثب مً 

بُت  ت التي تهضٝ بلى الخىنل بلى ٢غاعاث عبِ و ؤوعاص جدهُل جهضعها ؤلاصاعة الًٍغ الٗملُاث ؤلاصاٍع

 بىنٟها بصاعة ٖامت.

بُت مً زال ت الًٍغ  ٫ ال٣ٟه اإلاٛغييال٣ٟغة الشاهُت: َبُٗت اإلاىاٖػ

بي بلى ؤخ٩ام ال٣اهىن الخام ٩ًىن هى الؿىض  ًغي ال٣ٟه اإلاٛغبي بلى ؤن الخجاء ال٣اضخي الًٍغ

بي، خُض ؤهه في اإلاٛغب ٌٗخبر ال٣اهىن  ألاؾاسخي ؤمام الشٛغاث ال٨بحرة التي ًدضثها جُب٤ُ ال٣اهىن الًٍغ

ً ) ال٣اهىن اإلاضوي ؤب ال٣ىاهحن( و ًخم  14الخام هى ألانل صاثما جضُٖم هظا الغؤي بالىٓغ بلى الخ٩ٍى

                                                           
 .31مدمض أخمض ٖبض الغؤٝو  هٟـ اإلاغظ٘  م:  12
 .32مدمض أخمض ٖبض الغؤٝو  هٟـ اإلاغظ٘  م:  13
بي مدمض مغػا١ و  14 ٖبض الغخمان ابلُال  َىا٥ مً ال٣ٟه مً ال ًغي يغوعة جُب٤ُ ال٣اهىن الخام في خالت ؾ٨ىث اإلاكٕغ الًٍغ

اء مدمىص بُىمي و ٢ضعي ه٣ىال ُُٖت  وػ٦ٍغ
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ً ؤمغا  بي مخسهو، وهى ما اٖخبره ألاؾخاط بىصهٍغ بي وبلى ٖضم وظىص ٢ًاء يٍغ اإلاضوي لل٣اضخي الًٍغ

غاٝ، وهظا ما ال  في ٚاًت ألاهمُت باليؿبت للملؼم، بط ؤن ؤؾاؽ ال٣اهىن الخام هى اإلاؿاواة ما بحن ألَا

ٖبض الغخمان ؤبلُال، اللظًً ًغون ؤن ال٣اضخي في اإلاٛغب مً  ًخ٤ٟ مٗه ألاؾخاط مدمض مغػا١ وألاؾخاط

بُت، وبالخالي ٢ض ٌٗخبر ٖىهغا مؿاهضا إلاا ؤ٢غجه هظه  الىاخُت الٗملُت ٚالبا ما ًؼ٧ي مى٠٢ ؤلاصاعة الًٍغ

 15ؤلاصاعة.

٘ بلى آزغ. و ل٨ً ؤو٫ ما ًالخٔ في  اث الجباثُت ًسخل٠ مً حكَغ بن الازخهام بالىٓغ في  اإلاىاٖػ

ٗاث اإلاٗانغة ج٩اص ججم٘ ٖلى جىػَ٘ الازخهام بحن مغخلخحن: مغخلت هظا  الهضص هى ؤن ظل الدكَغ

ت، ٢بل ؤن ًيخ٣ل الازخهام بلى  ت مً َٝغ هُئاث بصاٍع ت ًخم البذ مً زاللها في اإلاىاٖػ ت بظباٍع بصاٍع

بُت جداو٫ خل هظه اإلاى 16ظهاث ٢ًاثُت في مغخلت زاهُت. ٗاث الًٍغ اث بط هجض ؤن مسخل٠ الدكَغ اٖػ

بُت هٟؿها، بإن جخُلب ج٣ضًم جٓلم بلى هُئت ٖلُا ؤو بلى لجىت زانت. وهي  ٤ ؤلاصاعة الًٍغ ًٖ ٍَغ

حر و٢ذ  اث في مغاخلها ألاولى، ًٞال ًٖ جٞى تهضٝ مً طل٪ جس٠ُٟ الٗبء ًٖ ال٣ًاء وبجهاء اإلاىاٖػ

٘ الضٖىي وا ٗاث ٖلى اؾخلؼام الخٓلم ٢بل ٞع هخٓاع هدُجخه ختى وظهض للملؼم. وج٩اص ججم٘ ظل الدكَغ

 17جخد٤٣ الخ٨مت مً وظىبه.

ت ألاولُت، ٞةن  وبطا ٧ان ؤلاظمإ بحن ال٣ىاهحن اإلاٗانغة ٢ض و٢٘ ٖلى بلؼامُت اإلاغخلت ؤلاصاٍع

الخالٝ ٢ض و٢٘ ؤؾاؾا خى٫ جىُٓم الازخهام في اإلاغخلت ال٣ًاثُت، ٞمً ال٣ٟهاء مً طهب بلى 

اٖخباع ؤهه ال٣ًاء الظي ًُب٤ ال٣اهىن اإلاضوي،  وظىب ؤن ٌٗهض باالزخهام بلى ال٣ًاء الٗاصي ٖلى

ٗت الٗامت لكتى ٞغوٕ ال٣اهىن الىيعي. ٞخُب٤ ؤخ٩امه ُٞما لم ًغص  والظي ٌٗخبر في هٓغهم الكَغ

                                                           
ت والخُب٤ُ" مُبٗت الامىُت بالغباٍ  15 اث الجباةُت باإلاٛغب بحن الىٍٓغ  .7، م: 1998مدمض مغػا١، ٖبض الغخمان أبلُال : "اإلاىاٖػ
ت و ال حؿمذ بى٣ل اإلا 16 بُت مً ج٠٣ ٖىض خضوص اإلاغخلت ؤلاصاٍع ٗاث الًٍغ ٘ الٗغايي.َىا٥ مً الدكَغ ت بحن ًضي ال٣ًاء ٧الدكَغ  ىاٖػ
بت "ال٣اَغة  17 اء مدمىص بُىمي: " الُٗىن ال٣ًاةُت في عبِ الًٍغ  .14لم جخم ؤلاقاعة ئلى اإلاُبٗت و صاع اليكغ، م:  1979ػ٦ٍغ
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بكإهه هو زام، ًًاٝ بلى طل٪ ؤن ال٣ًاء ؤلاصاعي ما ػالذ مدا٦مه في ؤي٤ُ هُا١ بسالٝ 

ت الٗٝغ اإلادا٦م الٗاصًت التي جخٛلٛل في ؤهداء البالص ب دُض ًخاح لها ؤلاإلاام بالٓغوٝ اإلادلُت ومٗٞغ

ومً قإن طل٪ جد٤ُ٣ يماهاث ٧اُٞت للم٩ل٠ ال ًد٣٣ها ال٣ًاء ؤلاصاعي الظي ًىداػ بُبٗه  18الجاعي.

بُت.  19بلى الضٞإ ًٖ مهالر ؤلاصاعة الًٍغ

ىاٖض ال٣اهىن بال ؤن ما ٌٗاب ٖلى هظا الاججاه هى ؤن ال٣اضخي الٗاصي ٚالبا ما ًخإزغ في ؤخ٩امه ب٣

بي طاجِخه الخانت به، بل  م ؤن ال ؤخض ٌك٪ في ؤن لل٣اهىن الًٍغ بُت، ٚع اإلاضوي وهى ًبذ في ٢ًُت يٍغ

تراٝ بال٣اهىن الجباجي بسهىنُاجه وطاجُت مخمحزة زانت مً خُض ألاهضاٝ التي ًخىدى  البض مً الٖا

ٗاث اإلاٗانغة حؿحر في هظا الا 20جد٣ُ٣ها، ٗاث صو٫ وعٚم طل٪ جٓل ؤٚلبُت الدكَغ ججاه، ومجها حكَغ

ت خحز الخىُٟظ.   اإلاٛغب الٗغبي، وبالخهىم ال٣اهىن اإلاٛغبي ، ٢بل صزى٫ اإلادا٦م ؤلاصاٍع

( ٞحرون ؤن ٌٗهض باالزخهام في مدمض مغػا١، ٖبض الغخمان ؤبلُال ؤما ٣ٞهاء ال٣اهىن الٗام )

ت الجباثُت بلى ال٣ًاء ؤلاصاعي باٖخباع ؤن هظه اإلاىاٖػ ت هٓغ اإلاىاٖػ اث ؤلاصاٍع اث حٗض مً ٢بُل اإلاىاٖػ

ٗاث  ت جهاثُت جضزل في ازخهام ال٣ًاء ؤلاصاعي ومً الدكَغ بُبُٗتها وجخًمً َٗىا في ٢غاعاث بصاٍع

٘ الؿىعي.  الٗغبُت التي حؿحر في هظا الىهج هظ٦غ الدكَغ

بي،   لى ؤًت خا٫ ٞالخالٝ واضر بحن ال٣ٟهاء خى٫ الخ٠ُُ٨ ال٣اهىوي لل٣اهىن الًٍغ ٖو

اث الجباثُوللم ذ ؤٚلبُت ال٣ٟه جمُل بلى اٖخباعه ؤخض ٞغوٕ ال٣اهىن ـت زانت. وبن ٧اهــــت بهٟــــىاٖػ

 الٗام.

 

                                                           
بت "، هٟـ  م:   18 اء مدمىص بُىمي: " الُٗىن ال٣ًاةُت في عبِ الًٍغ  .14ػ٦ٍغ
اء مدمىص بُىمي: " اإلاىا 19 بت"، م ؽ، م: ػ٦ٍغ بُت في عبِ و جدهُل الًٍغ اث الًٍغ  .118ٖػ
 .18مضوي أخمُضوف: الىظحز في ال٣اهىن الجباتي ٖلى يىء آزغ الخٗضًالث، مغظ٘ ؾاب٤، م:   20
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اث الجباةُت  اإلاُلب الشاوي: جُاع اؾخ٣اللُت اإلاىاٖػ

بي بمسخل٠ ٞغوٕ ال٣اهىن، ال ًىٟي وظىص ممحزاث  بن الاعجباٍ ال٣اثم بحن ال٣اهىن الًٍغ

بي ًٖ باقي ٞغوٕ ال٣اهىن، مما ؤزاع ظضال وه٣اقا ٣ٞهُا خى٫ مضي وزهاثو ًىٟغص بها ال٣اهىن ال ًٍغ

ض ومٗاعى لها  21.اؾخ٣اللُت هظا ال٣اهىن واه٣ؿم ال٣ٟه اإلاالي بكإهه بحن مٍا

ذ  مً بحن اإلاضاٞٗحن ٖلى مبضؤ اؾخ٣اللُت  Trotabatٌٗخبر ٧ل مً الٗمُض جغجبا  وألاؾخاط ٧ىجحًر

بي في مىاظهت هُمىت ال٣ بي في ٖال٢خه بٟغوٕ ال٣اهىن الًٍغ اهىن اإلاضوي خُض ؤ٦ض ٖلى ؤن ال٣اهىن الًٍغ

ال٣اهىن الٗام وال٣اهىن الخام ًخمخ٘ باؾخ٣اللُت جامت ٌؿمذ  له بةعؾاء ٢ىاٖضه ومباصثه الخانت به 

ٗخبر بظل٪ " ؾُضا في بِخه"، بِىما طهب جُاع بلى ٧ىن مبضؤ الاؾخ٣اللُت ٌك٩ل مبرعا لىٕى مً العجؼ  َو

بي ًجٗلىن مً هظا ال٣اهىن ٢اهىها وال٨ؿل اإلاٗ غفي،  وؤن اإلاضاٞٗحن ًٖ اؾخ٣اللُت ال٣اهىن الًٍغ

غ ال٣اهىن  م مً جٞى ظامضا ال ًم٨ً جٟؿحره وال ج٨ُُٟه م٘ اإلاباصت الٗامت لل٣اهىن ألازغي، بط ٖلى الٚغ

ت مً ال٣ىاٖض واإلاٟاهُم الخانت ٞةهه ال ًم٨ً ال٣ى٫ باؾخ٣اللُت ال٣اهىن اؾخ٣الال م ُل٣ا، بط مجمٖى

غ بضوعها ٖلى هامل مً الاؾخ٣ال٫ اليؿب  22.ؤن ٧ل ٞغوٕ ال٣اهىن جخٞى

بُت بُت وجُاع ئخضار مدا٦م الًٍغ اث الًٍغ  ال٣ٟغة ألاولى: اإلاىاٖػ

بي اث الجباثُت بهٟت  2بطا ٧ان الخالٝ  الخانل خى٫ الخ٠ُُ٨ ال٣اهىوي لل٣اهىن الًٍغ وللمىاٖػ

ن الخام باٖخباعه مً نلب اإلااصة اإلاضهُت مً ظهت، ومً زانت ما بحن مً ٌٗخبره مً ازخهام ال٣اهى 

ت مً ظهت زاهُت.  ٌٗخبره ؤهه مً ازخهام ال٣اهىن الٗام بهٟخه مً نلب اإلااصة ؤلاصاٍع

                                                           
 .16 -15مغظ٘ ؾاب٤، م:   مضوي أخمُضوف: الىظحز في ال٣اهىن الجباتي ٖلى يىء آزغ الخٗضًالث، 21
 .17-16مغظ٘ ؾاب٤ م:   ن الجباتي ٖلى يىء آزغ الخٗضًالث،مضوي أخمُضوف: الىظحز في ال٣اهى  22
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بُت مؿخ٣لت ًٖ  بُت ًجب ؤن جسخو بها مدا٦م يٍغ اث الًٍغ ٞةن بٌٗ ال٣ٟه ًغي ؤن اإلاىاٖػ

ت ألازغي، التي ٢ض ًخ٩ىن  مجها الىٓام ال٣ًاجي في الضولت، و ٌؿدىضون في عؤحهم  اإلادا٦م الٗاصًت و ؤلاصاٍع

بي و طاجُت هظا ال٣اهىن جضٖى بلى ؤن ًسخو بىٓغ  بلى ؤن الُبُٗت الٟىُت التي ًخمحز بها ال٣اهىن الًٍغ

بي بُت ٢ًاة مخسههىن ٌٗملىن ٖلى جإنُل مباصت  ال٣اهىن الًٍغ اث الًٍغ وجىخُض  23اإلاىاٖػ

اث هدُجت جٟؿحر الىهىم ؤخ٩امه، وبظل٪ ًم٨ً جٟاصي ألاخ٩ ام اإلاخىا٢ًت التي جُب٤ ٖلى هظه اإلاىاٖػ

٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن الخام جاعة، وو٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن الٗام جاعة ؤزغي، وهظا ما ٌؿاٖض  ال٣اهىهُت ٞو

ت الىنى٫ بلى الخلى٫ اإلاىاؾبت ًٞال ًٖ جبؿُِ ؤلاظغاءاث، خُض ًم٨ً ؤن ًدخضي  ٖلى ؾٖغ

بُت، جدك٩ل بالىمىطط ألاإلااوي والُم اث الًٍغ بُت مسخهت للىٓغ في اإلاىاٖػ جي والظي ؤوصخئ مدا٦م يٍغ

مً ؤًٖاء مخسههحن في الًغاثب و ًم٨ً ؤن ًخ٣غع لها بظغاءاث زانت، وطل٪ إلاا ًخمخ٘ به ال٣اهىن 

بي مً طاجُت واؾخ٣ال٫ ًٖ باقي ٞغوٕ ال٣ىاهحن.  24الًٍغ

ت )ؤو قبه وؤًًا الىمىطط الُاباوي، الظي ٌؿخُٟظ اإلا٩ل٠ مً زالل ه بازىحن مً اإلاغاخل ؤلاصاٍع

ىُت" مً ؤظل الخإ٦ُض ٖلى وظه هٓغه، وبطا لم  ال٣ًاثُت(، باليؿبت للجىء بلى "مد٨مت الًغاثب الَى

خحن ؤلالؼامُخحن ًم٨ىه ٖىضثظ  ٣ًخى٘ اإلا٩ل٠ بالىدُجت التي جىنل بلحها بٗض اإلاغوع بهاجحن اإلاغخلخحن ؤلاصاٍع

 .اللجىء بلى اإلاد٨مت ؤلا٢لُمُت

بُت بُت وجُاع ٖضم ئخضار مدا٦م يٍغ ت الًٍغ  ال٣ٟغة الشاهُت: اإلاىاٖػ

بُت ال ًسى٫ اإلا٩ل٠ هٟـ  ًغي بٌٗ ال٣ٟه اإلاٛغبي ؤن وظىص مدا٦م مخسههت في اإلااصة الًٍغ

مئىان الظي جمىده اإلادا٦م الٗاصًت، طل٪ ؤن هظه اإلادا٦م اإلاخسههت ًم٨ً ؤن جدل الجزإ  الش٣ت والَا

بُت. إلاهلخت ؤلاصاعة الً  ٍغ

                                                           
ت   23 بي وأَم جُب٣ُاجه" مُبٗت ؤلاؾ٨ىضٍع  .167، م: ٢1967ضعي ه٣ىال ُُٖت: "طاجُت ال٣اهىن الًٍغ
بُت بؿىعٍا : م٣ا٫ ميكىع بمجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت اإلاجلض  24 الٗضص  27منى اصلبي  الضٖىي الًٍغ

 .36م:  2011لشالض ا
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ل٨ً ألاؾخاط مدمض مغػا١ و ٖبض الغخمان ؤبلُال ٌٗخ٣ضان ؤن لِـ هىا٥ ؤي مبرع لهظا الخسىٝ 

بي، ٢ض ؤزبدذ هجاٖتها و ٞٗالُتها في  طل٪ ؤن ججغبت اإلادا٦م  اإلاخسههت، لِـ ٣ِٞ في اإلاُضان الًٍغ

ت اإلاكا٧ل )بل ؤنبذ هظا الىٕى مً اإلادا٦م اإلاخسههت مُلبا ج٣ضًمُا باليؿب ت لجمُ٘ الهُئاث حؿٍى

اصة زل٤ مدا٦م اظخماُٖت مخسههت، و ٦ظا  ُت ٨ًٟي ؤن وكحر هىا بلى صٖىة ؤلاظغاء إٖل اإلاهىُت و الخٞغ

ت مؿخ٣لت ٦ما هى الخا٫ في ٞغوؿا(،    25مُالبت ٞئت الخجاع بخإؾِـ مدا٦م ججاٍع

مشل هظه  وعٚم ٢ىاٖتهم الخامت بهظا الُغح بال ؤجهم م٘ طل٪ ال ًغون ؤن الى٢ذ مىاؾب إلوكاء

ت التي جخُلبها مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي بالىٓغ بلى جسٝى  اإلادا٦م بالىٓغ بلى ؤلام٩اهُاث اإلااصًت و البكٍغ

ً اإلاتزاًض مً م٣اياة الضولت ٖمىما، و٧ل ما ًغوهه مىاؾبا هى بًجاص ٚٝغ مخسههت و ٢ًاة  اإلاضاٍع

ت التي ٢ض ًخ٩ىن مجها   الىٓام ال٣ًاجي صازل الضولت.مخسههحن صازل اإلادا٦م الٗاصًت ؤو ؤلاصاٍع

اث  ت باإلاٛغب جم الخؿم في هظا الخالٝ ال٣ٟهي بط ناعث اإلاىاٖػ بٗض بخضار اإلادا٦م ؤلاصاٍع

ت. ل٨ً ؤلاق٩ا٫ الظي ًُغح هٟؿه بُت مً نلب اإلااصة ؤلاصاٍع ًخمدىع خى٫ َبُٗت الضٖىي  الًٍغ

بُت، هل ج٣ام في ق٩ل صٖىي بلٛاء؟ ؤم صٖىي ٢ًاء قامل؟    الًٍغ

بُت بحن ال٣ًاء الكامل و٢ًاء ؤلالٛاءاإلا اث الًٍغ  بدض الشاوي :  اإلاىاٖػ

ُت" مً خُض ٧ىجها  بُت ٞةهىا ه٣هض َبُٗتها "الىٖى اث الًٍغ ٖىضما هخدضر ًٖ َبُٗت اإلاىاٖػ

ت بحن اإلالؼم وؤلاصاعة ؤي بحن ؤَغاٝ ٚحر مخ٩اٞئت، ًد٨مها هٓام ال٣اهىن الٗام، مما ًًٟي ٖلحها  مىاٖػ

ت بص ُت يمً ازخهام ال٣ًاء ؤلاصاعي نبٛت مىاٖػ ت جضزل بد٨م هظه الُبُٗت الىٖى  26.اٍع

                                                           
ت والخُب٤ُ "، مغظ٘ ؾاب٤  ، م:  مدمض مغػا١، ٖبض الغخمان أبلُال : " 25 اث الجباةُت باإلاٛغب بحن الىٍٓغ  .11اإلاىاٖػ
بُت : الىٓام ال٣اهىوي والاق٩االث الخُب٣ُُت ٖلى يىء ال٣اهىن  26 اث الًٍغ ت  41-90ص هجُب ظحري اإلاىاٖػ اإلادضر للمدا٦م الاصاٍع

 .93 :م  2011، ماعؽ ًىهُى،  98-97ي اإلاجلت اإلاٛغبُت لالصاعة اإلادلُت والخىمُت، ٖضص مؼصوط م٣ا٫ ميكىع ف



 

 

22 

ت ؤمغ ال ٚباع ٖلُه، ٚحر ؤن  ت بصاٍع بُت مً خُض هي مىاٖػ ت الًٍغ ُت للمىاٖػ بطن ٞالُبُٗت الىٖى

ألامغ لِـ بمشل هظا الىيىح ُٞما ًسو َبُٗتها ال٣اهىهُت ؤي مً خُض جدضًض الىٓام ال٣اهىوي الظي 

ت بد٨م جىُىي جدخه هظا  اث ؤلاصاٍع اث صازل ألاهٓمت اإلاخٗضصة واإلاخىىٖت للمىاٖػ الىٕى مً اإلاىاٖػ

ت، ها ًسً٘ ألهٓمت ٢اهىهُت وبظغاثُت جسخل٠ وجدىٕى خؿب َبُٗت اإلاىاٖػ صٖىي بلٛاء   27حٗضصها وجىٖى

 )اإلاُلب ألاو٫(،ؤو صٖىي ال٣ًاء الكامل )اإلاُلب الشاوي(.

بُت وصٖىي  ت الًٍغ  ؤلالٛاء اإلاُلب ألاو٫: اإلاىاٖػ

٘ للمُالبت بةلٛاء ؤو بٖضام ٢غاع بصاعي ل٩ىهه مُٗبا ؤو  حٗخبر صٖىي ؤلالٛاء صٖىي ٢ًاثُت جٞغ

ُت ًغمي عاٞٗها بلى مسانمت  مكىبا بُٗب مً ُٖىب ٖضم اإلاكغوُٖت. و ٢ض ونٟذ بإجها صٖىي مىيٖى

 ٢غاع بصاعي ولِؿذ شخهُت ٌؿدىض عاٞٗها بلى خ٤ شخصخي له.

 ال٣اهىهُت لضٖىي ؤلالٛاء ال٣ٟغة ألاولى: الُبُٗت

باٖخباع ؤن الغ٢ابت ال٣ًاثُت ال ًدغ٦ها ال٣ًاء مً جل٣اء هٟؿه وؤن ٖلى مً جًغع مً ال٣غاع 

ؤلاصاعي ؤن ًلجإ بلى ال٣ًاء، ٞةهه ٧ان مً الًغوعي ابخ٩اع وؾُلت لًمان خ٣ى١ ألاٞغاص و خماًتهم مً 

ت الكُِ في اؾخٗما٫ الؿلُت، خُض جم زل٤ ما ٌٗٝغ بضٖىي ؤلا لٛاء التي جىظه يض ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

الجهاثُت والتي جدؿم بخجاوػ الؿلُت ختى ٩ًىن هىا٥ هٕى مً الخىاػن بحن الهالخُاث والامخُاػاث 

بحن خماًت خ٣ى١ ألاٞغاص ومهالخهم، بط حٗخبر صٖىي ؤلالٛاء صٖىي ٢ًاثُت ال٨بري اإلامىىخت لإلصاعة و 

٘ للمُالبت بةلٛاء ؤو بٖضام ٢غاع بصا عي ل٩ىهه مُٗبا ؤو مكىبا بُٗب مً ُٖىب ٖضم اإلاكغوُٖت جٞغ

  28ت.اإلاٗغوٞ

                                                           
بُت : الىٓام ال٣اهىوي والاق٩االث الخُب٣ُُت ٖلى يىء ال٣اهىن  27 اث الًٍغ ت   41-90ص هجُب ظحري اإلاىاٖػ اإلادضر للمدا٦م الاصاٍع

 .93هٟـ اإلاغظ٘، م: 
بُت، الُبٗت الشاهُت  ٢ىاٖض الخ٣اض ي خُاة البجضاًني: 28    .  15الغباٍ،  م:  ، مُبٗت  ألامىُت،2010في اإلااصة الًٍغ
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خُض جدى٫ مجلـ الضولت الٟغوسخي مً  1872و ٢ض ْهغث بهىعتها الخضًشت في ٞغوؿا ؾىت 

غ ٚالبُت  ال٣ًاء اإلا٣ُض بلى ال٣ًاء اإلاٟىى، و ًغظ٘ بلى هظا اإلاجلـ ًٞل بوكاء وجىيُذ و جٍُى

  29لى خض بُٗض، ٦ما اهخ٣لذ بٗض طل٪ بلى ٦شحر مً بالص الٗالم.اإلاباصت اإلاخٗل٣ت بهظه الضٖىي ب

ُت ًغمي عاٞٗها بلى مسانمت ٢غاع بصاعي و لِؿذ  و٢ض ونٟذ صٖىي ؤلالٛاء بإجها صٖىي مىيٖى

لُه ٣ٞض اٖخبر ٢ًاء ؤلالٛاء هى ال٣ًاء الظي بمىظبه  شخهُت ٌؿدىض عاٞٗها بلى خ٤ شخصخي له. ٖو

٣غاع ؤلاصاعي، ٞةطا جبحن له مجاهبت ال٣غاع لل٣اهىن خ٨م بةلٛاثه، ٩ًىن لل٣اضخي ؤن ًٟدو مكغوُٖت ال

ول٨ً صون ؤن ًمخض خ٨مها بلى ؤ٦ثر مً طل٪، ٞلِـ له حٗضًل ال٣غاع اإلاُٗىن  ُٞه ؤو اؾدبضا٫ ٚحره 

 30به.

ا  وفي اإلاٛغب و ٚضاة بخضار ال٣ًاء ؤلاصاعي، ٞةهه ٢ض ًضعي الُاًٖ ؤن هىا٥ ٖمال ؤو جهٞغ

ا ٚحر قغعي،  ُالب ال٣اضخي ؤلاصاعي بةلٛاثه ٞهى في هظه الخالت ًخىظه بلى ال٣اضخي مً اظل بلٛاء بصاٍع ٍو

٢غاع بصاعي مىنىم بإخض ُٖىب اإلاكغوُٖت، وهظا ؤلالٛاء ٌٗخبر صٖىي ٢ًاثُت مىظهت يض ٧ل 

ت ختى بضون هو ٢اهىوي زام َب٣ا للمباصت الٗامت لل٣اهىن، وهي ٦ظل٪ صٖىي  اإلا٣غعاث ؤلاصاٍع

مٟخىخت في وظه ظمُ٘ اإلاىاَىحن، بمجغص ما ًخىنل ال٣اضخي بم٣ا٫ صٖىي ؤلالٛاء ًجغي  ال٣اهىن الٗام

، الٛاًت مىه جبُان ما بطا ٧ان الخهٝغ ؤو الٗمل ؤلاصاعي  جد٣ُ٣ها ق٩لُا ٢بل الٟهل في اإلاىيٕى

 . 31اإلاُٗىن ُٞه ٌٗخبر ؤم ال زاع٢ا لل٣اهىن وبالخالي ٚحر قغعي

                                                           
ني:  اإلاباصب الٗامت لل٣اهىن ؤلاصاعي اإلاٛغيي، وكغ و جىػَ٘ م٨خبت الُالب، مُبٗت الؿاخل بالغباٍ، الُبٗت   29 ًغاظ٘ ط.مدمض مٚغ

 ًغاظ٘ أًًا: .402، م: 1982الشالشت 

Jean.Garagon et Michel Rousset, Droit administratif marocain, 2eme édition 1975,édition la porte, P: 396 
 315م:   1986ل٣ًاء ؤلاصاعي : ال٨خاب ألاو٫ ٢ًاء ؤلالٛاء  َب٘ ووكغ صاع ال٨ٟغ الٗغيي  َبٗت  ؾلُمان مدمض الُماوي : ا 30
بُت"، م ؽ، م:  خُاة البجضاًني: 31  .15"٢ىاٖض الخ٣اض ي في اإلااصة الًٍغ
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ي ُٖيُت، وهى ما ؤ٦ضه الٗمل ال٣ًاجي خُض ظاء في ومً زهاثو صٖىي ؤلالٛاء ٧ىجها صٖى 

ت بالضاع البًُاء " ؤهه زالٞا إلاا جمؿ٨ذ به وػاعة الخجهحز مً زغ١ م٣خًُاث  32خ٨م للمد٨مت ؤلاصاٍع

مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت بٗضم ج٣ضًم الضٖىي يض الىػٍغ ألاو٫ ٞةهه اؾخصىاء مً ؤخ٩ام  515الٟهل 

ٖلُه ٣ٞها و ٢ًاء ؤن صٖىي ؤلالٛاء بؿبب الكُِ في اؾخٗما٫ الؿلُت اإلااصة اإلاظ٧ىعة ٞةن اإلاؿخ٣غ 

هي صٖىي ُٖيُت بُبُٗتها تهضٝ مسانمت ال٣غاع ؤلاصاعي وبالخالي ٞةن جىظحهها يض مهضع ال٣غاع مباقغة 

٩ىن بالخالي الضٞ٘ ؤٖاله ٚحر مبجي ٖلى ؤؾاؽ و ًخٗحن ٖضم اٖخباعه".  ٌٗخبر صخُدا ٍو

ت بالبًُاء خُض ظاء في خ٨م لهاو٢ض ؾاًغث اإلاد٨مت ؤلاصا ت بىظضة جىظه اإلاد٨مت ؤلاصاٍع "  33،ٍع

ؤهه ُٞما ًسو الضٞ٘ الشاوي اإلاخٗل٤ بٗضم جىظُه الضٖىي يض الضولت في شخو الىػٍغ ألاو٫ ؤو الىػٍغ 

الىصخي، ٞةهه ًب٣ى مغصوصا بضوعه ،ٖلى اٖخباع ؤن صٖىي الكُِ في اؾخٗما٫ الؿلُت )وهي صٖىي 

لى مسانمت ال٣غاع ؤلاصاعي اإلاازغ في اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للُاًٖ، وؤن جىظحهها مباقغة يض ؤلالٛاء(، جغمي ب

 مهضع ال٣غاع ًب٣ى ؾلُما مً الىاخُت ال٣اهىهُت مما ًخٗحن مٗه اؾدبٗاص الضٞ٘ اإلاظ٧ىع.

واؾدىاصا بلى زانُت الُاب٘ الُٗجي التي جمحز صٖىي ؤلالٛاء ٣ٞض جم اٖخباع مجمىٖت مً الضٖاوي 

ت بمغا٦ل في خ٨م لهاصٖاوي  ت ومجها الضٖاوي الاهخسابُت وه٨ظا اٖخبرث اإلاد٨مت ؤلاصاٍع  "  34،بلٛاء نٞغ

ؤن للضٖاوي الاهخسابُت َابٗا ُٖيُا و بالخالي ٞةجها ال تهضٝ بلى مسانمت ؤشخام بظواتهم وبهما 

تهضٝ بلى ب٢غاع  بلى مغا٢بت ٖضم اخترام ؤولئ٪ ألاشخام لل٣ىاهحن اإلاىٓمت لالهخساباث . ولهظا ٞهي ال 

                                                           
ش  954خ٨م ع٢م  32 مدمض الىصٚحري، ع٢ابت ٢اض ي ؤلالٛاء ٖلى  ٙ أوعصٍ ط. 716/2006في اإلال٠ ع٢م  2006صظىبر  27ناصع بخاٍع

ت بالضاع البًُاء، مجلت الخ٣ى١ اإلاٛغبُت،  ت الهاصعة بىاءا ٖلى الضوعٍاث، حٗل٤ُ خ٨م اإلاد٨مت ؤلاصاٍع مكغوُٖت ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ل الٗضص الؿاب٘ / الؿىت ا  .159، م: 2009لغابٗت/  ابٍغ
ش  29خ٨م ع٢م  33  ٙ ٢ؿم ٢ًاء ؤلالٛاء، ٚحر ميكىع. 2007/ 08في اإلال٠ ع٢م  2007ماعؽ  13ناصع بخاٍع

ت بىظضة ع٢م   2001/ 159ًغاظ٘ في هٟـ الخىظه " صٖىي ؤلالٛاء صٖىي ُٖيُت و لِؿذ صٖىي شخهُت " خ٨م اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ش   .  151، م: 2002، ميكىع بمجلت ال٣هغ، الٗضص الشالض قدىبر 183/2000ي اإلال٠ ع٢م ف 2001ًىلُىػ  04الهاصع بخاٍع
ش  2004/ 01خ٨م ع٢م  34 ل  02ناصع بخاٍع  م.ن، ٚحر ميكىع. 2004/  01، في اإلال٠ ع٢م 2004أبٍغ
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خ٣ى١ شخهُت وبهما بلى بلٛاء هدُجت الا٢ترإ ؤو حٗضًل جل٪ الىدُجت ٦ما ؤن الُاب٘ الُٗجي للضٖىي 

الاهخسابُت ًجٗل ألاخ٩ام الهاصعة ٞحها خاملت لدجُت مُل٣ت ًم٨ً ؤن ًخمؿ٪ بها ٧ل ٞغص ألهه ًيصخئ 

م٨ً ٢بى٫  حٗغى الٛحر الخاعط ًٖ ويُٗت ٢اهىهُت ظضًضة لها ؤزغ ٖلى ظمُ٘ الىازبحن وبالخالي ال ً

اع".  35الخهىمت في هظا ؤلَا

بُت ٦ضٖىي ئلٛاء ت الًٍغ  ال٣ٟغة الشاهُت: ويُٗت اإلاىاٖػ

ت ٖلى ؤلاصاعة وؤ٦ثرها يماها لخ٣ى١ اإلالؼمحن،  حك٩ل صٖىي ؤلالٛاء ؤخؿً ؤهىإ الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ت ج٣ام يض ٢غاع مسال٠ وهي لِؿذ صٖىي اٖخُاصًت ج٣ام بحن ؤَغاٝ وزهىم، وبهما صٖىي ُٖيُ

ٞهي تهضٝ بهٟت ٖامت بلى مغا٢بت مكغوُٖت ال٣غاع والخ٨م بةلٛاثه، بؿبب ما ٌكىبه مً  36لل٣اهىن،

ججاوػ الؿلُت، و جخٗضص الخاالث التي ًم٨ً ؤن ًٟهل ٞحها ال٣اضخي في بَاع صٖىي ؤلالٛاء، ولٗل ؤبغػها 

بت، و ٦ظا هى الىٓغ في الُٗىن اإلا٣ضمت يض ال٣غاعاث التي جهضع بمٗؼ  ٫ ًٖ ٖملُت ٞغى الًٍغ

بُت وه٨ظا ًم٨ً جهىع بٖما٫ صٖىي ؤلالٛاء باليؿبت لل٣غاعاث  ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ اللجان الًٍغ

بت، في خاالث مُٗىت ؤبغػها ال٣غاع الغاٌٞ لُلب اإلالؼم بخإظُل  اإلاىٟهلت ًٖ ٖملُت ٞغى الًٍغ

ٟاء، و٦ظل٪ ال٣غاع اإلادضص إلابضؤ ٞ ٌ َلب ؤلٖا ظا ٖملُت جدضًض ؤؾاؽ ألاصاء، ٞع
ّ
بت ، و٦ غى الًٍغ

بت .  37الًٍغ

بُت، متى ٧اهذ  ومً الخاالث اإلاىظبت ٦ظل٪ لضٖىي ؤلالٛاء ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ اللجان الًٍغ

ت جم٨ىه مً جد٤ُ٣ هٟـ  غ ٖلى صٖىي مىاٍػ ت جىهب خى٫ ؤؾاؽ ٞغيها، ولم ٨ًً الُاًٖ ًخٞى اإلاىاٖػ

                                                           
بُت"، م ؽ، م:  خُاة البجضاًني: 35  .17"٢ىاٖض الخ٣اض ي في اإلااصة الًٍغ
ت للضاع البًُاء همىطظا" عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا "ال٣ًاء ؤلاصاعي  ظما٫ ظال٫: 36 اث الجباةُت  اإلاد٨مت ؤلاصاٍع واإلاىاٖػ

الؿىت الجامُٗت  ؾُاث،-اإلاٗم٣ت في ال٣اهىن الٗام، ظـامٗت الخؿـً ألاو٫  ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت، الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 

 .105م:   2009_2008
بُت "، م ؽ، م: "٢ىاٖض الخ٣ خُاة البجضاًني: 37  .17اض ي في اإلااصة الًٍغ
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ت دت في جإ٦ُض  الٛاًت. ومٗلىم ؤن هاجه الضٖىي اإلاىاٍػ مىظىصة ٞٗال و ؤن الىهىم ال٣اهىهُت نٍغ

 38بم٩اهُت الًُٗ يض م٣غعاث اللجان، ؤمام ظهت ال٣ًاء ؤلاصاعي.

بُت  ت الجباثُت متى ٧اهذ ال٣غاعاث الًٍغ ٦ما ًد٤ للملؼم الخ٣ضم بضٖىي ؤلالٛاء في اإلاىاٖػ

بت طاتها ٞهال جاما و ٚالبا ما ًًٟل اإلالؼم ؤو  .اإلاُٗىن ٞحها مما ًم٨ً ٞهلها ًٖ مؿُغة ٞغى الًٍغ

٤ صٖىي ؤلالٛاء ،وطل٪ ألؾباب  مً ًىىب ٖىه، ًٖ ٢هض ؤو ٚحر ٢هض، بت ًٖ ٍَغ الًُٗ في الًٍغ

ب٣ى مجا٫  39.ؤبغػها ؤن صٖىي ؤلالٛاء مجاهُت وؤن ؤلالٛاء ًم٨ىه مً بلٙى اإلابخػى مً وعاء الضٖىي  ٍو

ت اإلاىٟهلت ًٖ ٖملُت ع  بت، ٧ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ اإلاجلـ صٖىي ؤلالٛاء هى ال٣غاعاث ؤلاصاٍع بِ الًٍغ

الجماعي، في ق٩ل مضاولت والتي مً قإجها بخضار عؾىم بلضًت. واإلا٣غعاث الٗامت اإلاخٗل٣ت بدىُٓم 

بت، واإلايكىعاث طاث الهبٛت الخىُٓمُت التي ج٠ًُ قِئا لل٣اهىن بالك٩ل الظي ًخىلض ٖىه جإزحر  الًٍغ

 40.ٖلى اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت لألَغاٝ

 ُلب الشاوي: صٖىي ال٣ًاء الكاملاإلا

بُت ؾٝى هخى٠٢ ٖىض  اث الًٍغ بٗض ؤن عنضها ؤبغػ ججلُاث صٖىي ؤلالٛاء في مجا٫ اإلاىاٖػ

اث.  بٖما٫ صٖىي ال٣ًاء الكامل في هظا الىٕى مً اإلاىاٖػ

 ال٣ٟغة ألاولى: حٍٗغ٠ صٖىي ال٣ًاء الكامل: 

ت  41ٌٗٝغ بٌٗ ال٣ٟه حن صٖىي ال٣ًاء الكامل بإجها: "اإلاىاٖػ التي ًٟهل ٞحها ال٣اضخي بحن َٞغ

ت  ٤ ٖام ؤو ؾلُت بصاٍع حن، ٩ًىن ؤخضهما شخها ٖاما ؤو طا هٟ٘ ٖام ٌؿاهم في ؾحر مٞغ ٚحر مدؿاٍو

                                                           
بت "،  مُبٗت  الهىمٗت  الغباٍ    38 ت في الًٍغ  .196، م: 1997مدمض الؿماحي: "مؿُغة اإلاىاٖػ
بُت ، الُبٗت ألاولى   39 بُت ،ميكىع بالؿلؿلت اإلاٛغبُت للٗلىم والخ٣ىُاث الًٍغ اث في جدهُل الضًىن الًٍغ ًىوـ مٗاَا:  اإلاىاٖػ

ـ الغباٍ، م:  مُبٗت َىب 2012  .25بَغ
بُت "، م ؽ، م:  خُاة البجضاًني:  40  .19"٢ىاٖض الخ٣اض ي في اإلااصة الًٍغ
 .30، م:  1999أمُىت ظبران: "ال٣ًاء ؤلاصاعي. صٖىي ال٣ًاء الكامل"،اإلايكىعاث الجامُٗت اإلاٛغبُت، الُبٗت ألاولى،  41
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ً مٗا، ؤو  ُت ؤو بلى ألامٍغ مؿخ٣لت، ؾىاء ٧اهذ الضٖىي جغمي بلى خماًت خ٤ شخصخي ؤو بلى ب٢غاع الكٖغ

٢ُام ال٣اضخي بٗملُخحن ٖلى ألا٢ل ؤو بٗملُت بلى ؤي هضٝ آزغ مً اإلاهلخت الٗامت، بك٩ل ًخُلب 

 واخضة ج٣خطخي ؾلُاث ؤوؾ٘، وصوعا بًجابُا في جىظُه بظغاءاث الضٖىي".

ولٗل ؤهم ما ًمحز صٖىي ال٣ًاء الكامل هى احؿإ ؾلُاث ال٣اضخي ل٣ُىم بإ٦ثر مً ٖملُت 

بت ل٩ىهه ٚحر مكغوٕ مشال وحٗضًله بةخال٫ آزغ مد له، بخٗضًل مبلٜ بلٛاء ال٣غاع الظي ٞغى الًٍغ

بت وجسًُٟه بلى ال٣ضع اإلا٣ٗى٫ ؤو بةُٖاء ؤمغ لإلصاعة بةعظإ اإلابلٜ الظي جم جدهُله بٛحر خ٤ ، الًٍغ

 مً الُاًٖ وطل٪ بٗض بلٛاثه.

بال ؤن ؤخ٩ام ال٣ًاء اإلاٛغبي في اإلاىيٕى زانت اإلادا٦م الضهُا ال ًخطر مً زال٫ ٢غاءتها هظا  

قاعة بلى ؤن ألامغ ًخٗل٤ ب٣غاع بصاعي، لدصجُٗهم بإن الىٓغ في البٗض، بل ًخالفى ال٣ًاة ٧لُت ؤلا 

لظل٪ ًخٗاملىن م٘ ال٣ًُت و٦إجها جخٗل٤ بٗملُت ، ءمكغوُٖت هظا ألازحر مً ازخهام ٢اضخي ؤلالٛا

ت ؤو الاهخسابُت ؤو ٢ًاًا ال٣اهىن  بُت ٖلى ٚغاع الٗملُاث ألازغي التي ًسخهىن بها ٧الٗملُت ال٣ٗاٍع يٍغ

 خٗل٤ ؤؾاؾا بد٤.الخام التي ج

وبمجغص ما ٣ًٟىن ٖىض ٖمل ٢اهىوي ٌٗض ٢غاعا لِـ بد٨م مًمىهه ؤو ظىهغه، ول٨ً بدؿب 

لى ًد٨مىن بٗضم ٢بى٫ الضٖىي لٗضم الازخها ٣ٞاضخي الضٖىي الكاملت ال  42م،اظتهاص اإلاجلـ ألٖا

الٗاصي خحن ًلػي ٢غاعا، وبهما ًبذ في نمُم الىيُٗت ؤو في مىيٕى الخ٤ وهى ما ٣ًغبه مً ال٣اضخي 

 43.ًخهضي لخؿم الخالٝ بحن َغفي الضٖىي الٗاصًت

                                                           
 .211ؾاب٤ م:  أمُىت ظبران: "ال٣ًاء ؤلاصاعي. صٖىي ال٣ًاء الكامل"، مغظ٘ 42
ؾٗاص بىىع: " الٗمل ال٣ًاتي في اإلااصة الجباةُت صعاؾت جدلُلُت / ٢اهىهُت / ٣ٞهُت و ٢ًاةُت م٘ أخضر الاظتهاصاث ال٣ًاةُت  43

لى، الُبٗت الاولى، صاع ال٣لم للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘ بالغباٍ، م:   .29الهاصعة ًٖ اإلاجلـ الٖا
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غظ٘ ؤخض اإلاهخمحن   الخمُحز بحن صٖىي ؤلالٛاء وصٖىي ال٣ًاء الكامل بلى مبضؤ مهضع الخ٤  44ٍو

الظي ًُالب به اإلاضعي، ٞةطا ٧ان ًُالب بد٤ طاحي م٣غع له مباقغة مً ٢اٖضة ٢اهىهُت ٞالضٖىي ج٩ىن 

اث مجغص في هاجه الخالت مً صٖاوي  ال٣ًاء الكامل ومً جم ٩ًىن ما ؤنضعجه ؤلاصاعة مً ؤوامغ وجهٞغ

لى ال٨ٗـ مً طل٪ بطا ٧ان  ت باإلاٟهىم ال٣اهىوي لل٣غاع ؤلاصاعي، ٖو ؤٖما٫ جىُٟظًت ولِؿذ ب٣غاعاث بصاٍع

ألامغ ًخٗل٤ ب٣غاع بصاعي ؤٞصخذ مً زالله ؤلاصاعة في الك٩ل اإلاخُلب ٢اهىها ًٖ هُتها في بخضار مغ٦ؼ 

 اهىوي وبوكاءه ؤو بلٛاءه، ٞالضٖىي في هظه الخالت مً صٖاوي ؤلالٛاء.٢

ال٢تها بضٖىي ال٣ًاء الكامل بُت ٖو ت الًٍغ  ال٣ٟغة الشاهُت: اإلاىاٖػ

بُت يمً والًت ال٣ًاء الكامل،  خُض ظاء في ٢غاع  اث الًٍغ ًضعط ال٣ًاء اإلاٛغبي اإلاىاٖػ

لى  :ما ًلي 45للمجلـ ألٖا

اإلايصخئ لها  ٨90/41مت جبض في صٖاوي ؤلالٛاء التي خضصها ال٣اهىن " خُض مً الىاضر ؤن اإلاد 

٦ما جبض في هٟـ الى٢ذ في صٖاوي ال٣ًاء الكامل التي ؤؾىضث بلحها خؿب هٟـ ال٣اهىن ٖلى ؾبُل 

اث اإلاخٗل٣ت بها جضزل في الُاثٟت الشاهُت  اإلاظ٧ىعة وخُض بهه  الخهغ. وخُض ؤن ماصة الًغاثب واإلاىاٖػ

ت ٧اهذ ال ظضا٫ وان مى  بت   الصخيء الظي ٌٗجي ؤن اإلاد٨مت ؤلاصاٍع ت في يٍغ يٕى الضٖىي هى اإلاىاٖػ

مسخهت للبض في الُلب اإلاظ٧ىع، ولى ؤن الُاٖىت اؾخٗملذ مهُلر ؤلالٛاء ماصام الهضٝ اإلاخىدى مً 

بت اإلاٟغويت ٖلحها ومداولت اؾترظإ ما ؤصجه في هٓغها بضون وظه  صٖىاها هى الىنى٫ بلى ببُا٫ الًٍغ

                                                           
ت ا 44 لتي ًجىػ الًُٗ ٞيها بضٖىي ؤلالٛاء لخجاوػ الؿلُت، ؾلؿلت مىايُ٘ الؿاٖت، الٗضص ألاو٫ مدمض ٢هغي: ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 .26، ميكىعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت لإلصاعة اإلادلُت والخىمُت، م: 1995
ش    ٢1118غاع ٖضص  45 لى , ٢ًاء ا  573/5/1/1997في اإلال٠ ؤلاصاعي ٖضص  24/07/1997ناصع بخاٍع ت ميكىع بضٞاجغ اإلاجلـ ألٖا لٛٞغ

لى في مجا٫ــــــت باإلاجلـــــــــؤلاصاٍع ,   مُبٗت اًلُذ  ,  9/2005ٖضص    1997/2004الٟترة ما بحن ؾيخحن  ُل , ـــغاةب والخدهـــــالً  ـ ألٖا

 .14م: 
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ت  ذ بازخهام اإلاد٨مت ؤلاصاٍع خ٤. وخُض ًخٗحن ل٩ل ما ؾب٤ بلٛاء الخ٨م اإلاؿخإه٠ وجهضًا للخهٍغ

 للبض في الجزإ".

بُت مجاال زهبا  ت الًٍغ لى ًجٗل مً اإلاىاٖػ ٞمً زال٫ ال٣غاع ؤٖاله ًخطر ؤن اإلاجلـ ألٖا

ىعص ٧اؾخصىاء بم٩اهُت  ت ٦إنل، ٍو ٗها لضٖىي ال٣ًاء الكامل ؤمام اإلادا٦م ؤلاصاٍع ؤي الضٖىي -ٞع

بُت في بَاع صٖىي ؤلالٛاء بدُض عبِ طل٪ ب٩ىن هظه ألازحرة مٟٗاة مً الغؾىم ال٣ًاثُت ٖىض  -الًٍغ

بت اإلاىإػ ٞحها.  اهخٟاء الهلت بحن اإلالؼم والًٍغ

بي ؾلُاث  بُت في مجا٫ صٖىي ال٣ًاء الكامل ٌٗجي ؤن لل٣اضخي الًٍغ ت الًٍغ ٞةصعاط اإلاىاٖػ

اصة و ه٣هاها، ؤوؾ٘ مً ؾلُاث ٢اضخي ال بت ٍػ كُِ في اؾخٗما٫ الؿلُت، بط بةم٩اهه  ؤن ٌٛحر الًٍغ

بُت، وهى بظل٪ ًبحن ما ًجب ٖلى ؤلاصاعة ٖمله ؤو الامخىإ ٖىه،  بل جخٗضي ؾلُاجه ؤلاصاعة الًٍغ

   وؤخُاها الخ٨م ٖلحها بضٞ٘ مبلٜ مً اإلاا٫.

لٛاء ال ج٣بل لىظىص هىا٥ ٖضة اٖخباعاث جضٖم صٖىي ال٣ًاء الكامل، مجها ؤن صٖىي ؤلا

٣ا إلاًمىن الٟهل  ت ٞو ت والظي  90/41مً ال٣اهىن  23الضٖىي اإلاىاٍػ اإلاخٗل٤ بةخضار اإلادا٦م ؤلاصاٍع

ت بطا ٧ان في وؾ٘ اإلاٗىُحن باألمغ ؤن ًُالبىا  ظاء ُٞه " ال ٣ًبل الُلب الهاصٝ بلى بلٛاء ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

٣ت الًُٗ ٦ما ؤن صٖىي  ؤلالٛاء ال جد٤٣ للملؼم ما ٌؿتهضٞه مً وعاء بما ًضٖىهه مً خ٣ى١ بٍُغ

بت وجهُٟتها اء الًٍغ  46.صٖىي مخٗل٣ت بٖى

بُت، ٞةن الٗمل ال٣ًاجي  ُما ًخٗل٤ بالخهضي ال٣ًاجي لخدضًض َبُٗت الضٖىي الًٍغ ٞو

ت ٢ًاء قامل مً خُض اإلابضؤ، وم٘ طل٪ ٞان هظا اإلابضؤ ال  بُت مىاٖػ ت الًٍغ الٟغوسخي اٖخبر ؤن اإلاىاٖػ

بت، ول٨ً  ًدًغ ٖلى بُت اإلااؾؿت بمىظبها الًٍغ بت الىٓغ في مكغوُٖت ال٣غاعاث الًٍغ ٢اضخي الًٍغ

                                                           
ما٫، ٧لُت الٗلىم 46 غ لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت, جسهو ٢اهىن ألٖا ال٣اهىهُت  ٞىػٍت ال٨ىن : ال٣اض ي الجباتي، ج٣ٍغ

 .46، م: 1998/1999والا٢خهاصًت والاظخماُٖت بالضاع البًُاء ظامٗت الخؿً الشاوي  الؿىت الجامُٗت 
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صاثما ٦جهت ٢ًاء قامل، ؤي لِـ ب٣ًاء بلٛاء ال٣غاعاث ٚحر اإلاكغوٖت، وبهما ٣ِٞ لترجِب آلازاع 

بت اإلااؾؿت بمىظبه غ ٖضم مكغوُٖت الًٍغ  47.ال٣اهىهُت لٗضم مكغوُٖت ال٣غاع بخ٣ٍغ

 زاجمت:

بي، مً زال٫ جُب٣ُاجه ومضي حٗخبر اإلا ت الجباثُت بمشابت م٣ُاؽ إلاضي هجاٖت الىٓام الًٍغ ىاٖػ

دُت واإلاداؾبُت واإلاالُت، خُض  اؾخجابت اإلالؼمحن و٢بىلهم إلا٣خًُاجه، التي جخجؿض في الالتزاماث الخهٍغ

ت، الابخضاثُت  اث مً زال٫ اإلادا٦م ؤلاصاٍع ًُٗ ؤمام زم ال والاؾخئىاُٞتًخم الخؿم في هظه اإلاىاٖػ

لى لل٣ًاء وطل٪ بُٛت خماًت خ٣ى١ اإلالؼمحن مً حٗؿ٠ ؤلاصاعة خُض ٌٗخبر ال٣اضخي  اإلاجلـ ألٖا

ىت في اإلاؿُغة ال٣ًاثُت  ت الجباثُت والًامً إلاضازُل الخٍؼ ؤلاصاعي ناخب الىالًت الٗامت في اإلاىاٖػ

اث والُٗىن ؾىاء مً خ وبن ٧اهذ طاث مهضع مضوي. ُض ال٨م، ؤو مً خُض ٩ٞلما اعجٟٗذ وجحرة اإلاىاٖػ

 ال٠ُ٨. 

بت ٖلُه، وؾىاء  ومما ال ق٪ ُٞه ؤن اإلا٩ل٠ ٢ض ًغي ؤن ْلما ؤو بجخاٞا ٢ض ؤنابه ٞغى الًٍغ

اث التي ٢ض جيكإ بِىه  ٤ لخل اإلاىاٖػ ٧ان ٖلى خ٤ ُٞما ًغي ؤو ال ٞةهىا هدؿاء٫ هل ال٣ًاء هى الٍُغ

بُت؟ ؤم ؤن هىا٥ وؾاثل ؤزغي هي ما ًُل٤ ٖلُه اؾم "الىؾاثل البضًلت" والتي حٗض  وبحن ؤلاصاعة الًٍغ

مً الىؾاثل الىاظٗت بطا ما ؤخؿً جُب٣ُها ألن ماصاها ؤن اإلا٩ل٠ ؾُضٞ٘ ما هى مترجب في طمخه ًٖ 

 عيا وازخُاع، صون ظبر ؤو بلؼام. 

بُت جضزل في هُا١ صٖىي ال٣ًاء الكامل، وهى ما ًبضو واضخا مً ٢غاعاث ظل  ت الًٍغ ٞاإلاىاٖػ

بُت يمً صٖاوي ال٣ًاء الكامل، وبالخالي اإلادا٦م ؤلاصاع  ٍت، والتي جإبى بال ؤن جهى٠ الضٖاوي الًٍغ

خباع ٢ُمت اإلابلٜ اإلاىإػ بكإهه، وؤن ؾىض اإلادا٦م في طل٪ ًغظ٘ بلى  جسًٗها ألصاء الغؾىم ال٣ًاثُت اٖل
                                                           

ت ميكىع باإلاجلت اإلاٛغبُت لإلصاعة اإلادلُت والخىمُت الٗضص  47 اث الجباةُت في ْل اإلادا٦م ؤلاصاٍع م:  ،1996 4ظٟٗغ خؿىن: اإلاىاٖػ

22. 
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ججاوػ ٖلى بٖٟاء صٖاوي ؤلالٛاء بؿبب  90/41مً ال٣اهىن  ٧22ىن اإلاكٕغ ٢ض هو نغاخت في اإلااصة 

الؿلُت مً ؤصاء الغؾم ال٣ًاجي، وجبٗا لظل٪ اؾخيخجذ هظه اإلادا٦م بان باقي الضٖاوي بما ٞحها 

٣ا إلا٣خًُاث اإلااصة  بُت جسً٘ ألصاء الغؾم ال٣ًاجي ٞو مً اإلالخ٤ ألاو٫ مً مضوهت  24الضٖاوي الًٍغ

٠ ال٣ًاثُت )ْهحر  ل  27الدسجُل والخمبر اإلاخٗل٤ باإلاهاٍع  1984هىن اإلاالُت لؿىت بمشابت ٢ا 1984ابٍغ

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  3730الجٍغ ل  27م٨غع بخاٍع  . (1984ابٍغ

بُت هي صٖاوي مً َبُٗت زانت ال حهضٝ اإلاخ٣اضخي مً  وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الضٖاوي الًٍغ

بي اإلاُب٤ ٖلُه بهٟت زاَئت. ٘ الٗبء الًٍغ  وعائها الخهى٫ ٖلى خ٤ مٗحن، وبهما ًخىدى مجها ٞع

-------------------------------------------- 

:اإلاغاظ٘ اإلاٗخمضة 

 اإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبُت 

 ال٨خب: 

الىظحز في ال٣اهىن الجباجي ٖلى يىء آزغ الخٗضًالث،الُبٗت ألاولى، صاع  مضوي ؤخمُضوف: -

 2008ال٣لم، الغباٍ، 

اء مدمىص بُىمي: - بت" ظامٗت ال٣ ػ٦ٍغ بُت في عبِ و جدهُل الًٍغ اث الًٍغ اهغة، " اإلاىاٖػ

 .1990ميكىعاث ٩ٖاّ، الُبٗت ألاولى، 

ت و الخُب٤ُ "، مدمض مغػا١، ٖبض الغخمان ؤبلُال  - اث الجباثُت باإلاٛغب بحن الىٍٓغ : " اإلاىاٖػ

  1998مُبٗت الامىُت بالغباٍ  ؾىت 

اء مدمىص بُىمي: - بت "ال٣اهغة  ػ٦ٍغ لم جخم ؤلاقاعة بلى  1979" الُٗىن ال٣ًاثُت في عبِ الًٍغ

 صاع اليكغ.اإلاُبٗت و 

ت  ٢ضعي ه٣ىال ُُٖت: - بي و ؤهم جُب٣ُاجه" ؤلاؾ٨ىضٍع لم جخم ؤلاقاعة  1967"طاجُت ال٣اهىن الًٍغ

 بلى اإلاُبٗت و صاع اليكغ.

بُت، الُبٗت الشاهُت ، مُبٗت  ألامىُت،الغباٍ،  خُاة البجضاًجي: - ٢ىاٖض الخ٣اضخي في اإلااصة الًٍغ

2010 . 
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جي: - ؤلاصاعي اإلاٛغبي، وكغ و جىػَ٘ م٨خبت الُالب، مُبٗت اإلاباصت الٗامت لل٣اهىن   مدمض مٚغ

 .1982الؿاخل بالغباٍ، الُبٗت الشالشت 

بت "،  مُبٗت  الهىمٗت  الغباٍ  مدمض الؿماحي: - ت في الًٍغ  .1997"مؿُغة اإلاىاٖػ

"ال٣ًاء ؤلاصاعي. صٖىي ال٣ًاء الكامل"، اإلايكىعاث الجامُٗت اإلاٛغبُت، الُبٗت  ؤمُىت ظبران: -

 .1999ألاولى، 

" الٗمل ال٣ًاجي في اإلااصة الجباثُت صعاؾت جدلُلُت / ٢اهىهُت / ٣ٞهُت و٢ًاثُت م٘  ؾٗاص بىىع: -

لى، الُبٗت ألاولى، صاع ال٣لم للُباٖت واليكغ  ؤخضر الاظتهاصاث ال٣ًاثُت الهاصعة ًٖ اإلاجلـ ألٖا

 والخىػَ٘ بالغباٍ .

غوخاث   :ألَا

اث الج - ت للضاع البًُاء همىطظا" ظما٫ ظال٫: "ال٣ًاء ؤلاصاعي واإلاىاٖػ باثُت  اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت في ال٣اهىن الٗام، ظـامٗت الخؿـً ألاو٫  ٧لُت الٗلىم 

 . 2009_2008ؾُاث، الؿىت الجامُٗت  -ال٣اهىهُت، الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 

غ لىُل صبلىم ال - ضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت, جسهو ٢اهىن ٞىػٍت ال٩ىن : ال٣اضخي الجباجي، ج٣ٍغ

ما٫، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت بالضاع البًُاء ظامٗت الخؿً الشاوي  الؿىت  ألٖا

 . 1998/1999الجامُٗت 

بي ؤمام ال٣ًاء ؤلاصاعي عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا  - اء لًٍغ اث الٖى هجُب الب٣الي: مىاٖػ

البًُاء، -اإلاٗم٣ت،   ظـامٗت الخؿـً الشاهـي ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت، الا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلادمضًت

 .2008_2007الؿىت الجامُٗت 

ت الًغ  - ٘ اإلاهغي اإلا٣اعن " الُبٗت الاولى مدمض ؤخمض ٖبض الغئٝو  " اإلاىاٖػ ٍبُت  في الدكَغ

 .2002الىاقغ " صاع الجهًت الٗغبُت بال٣اهغة "، 

 اإلاجالث و اإلا٣االث: 

بُت : الىٓام ال٣اهىوي والاق٩االث الخُب٣ُُت ٖلى يىء ال٣اهىن  - اث الًٍغ هجُب ظحري اإلاىاٖػ

ت  اإلاجلت اإلاٛغبُت لالصاعة اإلا 90-41 ، ماعؽ  98-97دلُت والخىمُت، ٖضص مؼصوط اإلادضر للمدا٦م الاصاٍع

  2011ًىهُى، 

mhtml:file://C:/Users/user/Desktop/mery/منازعات%20الجبائية.mht!f.aspx?t=17488814
mhtml:file://C:/Users/user/Desktop/mery/منازعات%20الجبائية.mht!f.aspx?t=17488814
mhtml:file://C:/Users/user/Desktop/mery/منازعات%20الجبائية.mht!f.aspx?t=17488814
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بُت بؿىعٍا مجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت  - مجى اصلبي  الضٖىي الًٍغ

 .2011الٗضص الشالض  27اإلاجلض 

ت التي ًجىػ الًُٗ ٞحها بضٖىي ؤلالٛاء لخجاوػ الؿلُت، ؾلؿلت  - مدمض ٢هغي: ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 ، ميكىعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت لإلصاعة اإلادلُت والخىمُت.1995ٖت، الٗضص ألاو٫ مىايُ٘ الؿا

بُت ، ميكىع بالؿلؿلت اإلاٛغبُت للٗلىم  - اث في جدهُل الضًىن الًٍغ ًىوـ مٗاَا : اإلاىاٖػ

بُت ، الُبٗت ألاولى   ـ الغباٍ. 2012والخ٣ىُاث الًٍغ  مُبٗت َىب بَغ

ت الهاصعة بىاءا ٖلى مدمض الىصٚحري، ع٢ابت ٢اضخي ؤلالٛاء ٖلى م - كغوُٖت ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ت بالضاع البًُاء، مجلت الخ٣ى١ اإلاٛغبُت، الٗضص الؿاب٘ / الؿىت  الضوعٍاث، حٗل٤ُ خ٨م اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ل   ، 2009الغابٗت/  ابٍغ

ت  ميكىعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت لإلصاعة  - اث الجباثُت في ْل اإلادا٦م ؤلاصاٍع ظٟٗغ خؿىن: اإلاىاٖػ

  1996, 4والخىمُت الٗضص اإلادلُت 

لى في مجا٫ الًغاثب  - ت باإلاجلـ ألٖا ت ؤلاصاٍع لى، ٢ًاء الٛٞغ خ٨م ميكىع بضٞاجغ اإلاجلـ ألٖا

 ، مُبٗت اًلُذ.9/2005، ٖضص 1997/2004والخدهُل، الٟترة ما بحن ؾيخحن 

 اإلاغاظ٘ باللٛت الٟغوؿُت 

- Jean.Garagon et Michel Rousset, Droit administratif marocain, 2eme édition 

1975,édition la porte,  
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 الٗمىمُت الضًىن  جدهُل ا٣ًاٝ ئظغاءاث

 

 

 ئظغاءاث ا٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت

 

 غاء خاجم  ٞاَمت الَؼ

ت لىم بصاٍع  َالبت باخشت بؿل٪ الض٦خىعاه ٢اهىن بصاعي ٖو

 

  م٣ضمت

لى امخضاص الٗهىع الك٩ل ؤو بت ٖو ُٞه هظه الخاظت بلى اإلاا٫، بط  رػالخمشل الظي جب حٗخبر الًٍغ

ال٣ٗض ؤو الالتزام الظي ظم٘ ًبن الضولت واإلاجخم٘، ٞك٩لذ اإلاهضع ألاؾاسخي وال٣اع والضاثم لدؿُحر  هي

حر الخماًت وألامً للمجخم٘، بل وباجذ ؤصاة ؤؾاؾُت َُٗت في الى٢ذ الخايغ  صوالُب الضولت ولخٞى

 لخىظُه الا٢خهاص جد٣ُ٣ا للخىمُت.

اثب والغؾىم ؤهم مىعص مالي إلاحزاهُت الضولت وؤصاة لخىُٟظ ؾُاؾتها، ولهظا ؤنبذ وحك٩ل الًغ 

اؾخٗما٫ الًغاثب ٧ىؾُلت ا٢خهاصًت في ؤًاصي الؿلُاث الٗمىمُت بمشابت مٟخاح ٖمىمي إلاىاظهت 

٠ُ مضازُل  ها، خُض جلجا الضولت بلى جْى الًِٛ الخاعجي ؤو الضازلي وخل اإلاكا٧ل ؤًا ٧ان هٖى

ُت. الضًىن الٗم  ىمُت في زضمت ؾُاؾُت ا٢خهاصًت ومالُت ْٞغ
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ىت الٗامت ؤمغ جدهُلها،  هض بلى الخٍؼ بت بلى ؤلاصاعة، ٖو ول٣ض ؤهاٍ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤمغ ٞغى الًٍغ

ٌؿاٖضها ٖلى ال٣ُام بالضوع اإلاىٍى بها ب٩ل ٌؿغ  ومىدها مً آلالُاث ال٣اهىهُت واإلاىاعص اإلاالُت ما

ٗالُت  .48ٞو

ىت، ٣ٞض ٦ٟل للملؼمحنوفي م٣ابل الًماها  -اإلاضًىحن-ث والامخُاػاث التي زىلها اإلاكٕغ للخٍؼ

ت مً بُجها وؾاثل ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت،  ت مً الخ٣ى١ والًماهاث اإلاىاٍػ مجمٖى

حن بال ؤن الىا٢٘ الٗملي ؤبان ًٖ ٢هىع بٌٗ آلالُاث  وطل٪ لخل٤ هٕى مً الخىاػن اليؿبي بحن الُٞغ

ي خماًت اإلاضًىحن مً حٗؿ٠ ؤلاصاعة الجباثُت، ؤو مً جدمل وػع ألازُاء التي جغج٨بها هظه ال٣اهىهُت ف

 .49ؤلاصاعة في خ٣هم

ت مً آلالُاث والخلى٫  عي، ابخ٨غ ال٣ًاء ؤلاصاعي مجمٖى وؤمام هظا ال٣هىع والٟغاٙ الدكَغ

في مؿُغة  ا ًخمشلالٗمىمُت، ولٗل ؤهمهال٣اهىهُت، لِؿخجُب مً زاللها لخُلٗاث اإلاضًىحن بالضًىن 

ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت التي اٖخبرها بٌٗ ال٣ٟهاء " مؿُغة ٢ًاثُت جدُذ لل٣اضخي 

٩ىن لهظا الخ٨م  بان ًى٠٢ بظغاء جدهُل الضًً الٗمىمي، في اهخٓاع نضوع خ٨م في ظىهغ الجزإ، ٍو

ىاثُت ؾجها  اإلاكٕغ للخض مً آلازاع ٢ىجه ؤلالؼامُت، و٧اٞت ؤزاعه ال٣اهىهُت "، والتي حٗخبر يماهت اؾخص

 الؿلبُت التي ًم٨ً ؤن جلخ٤ اإلاضًً اإلامخى٘ ًٖ ألاصاء بؿبب وظىص ماو٘ ٢اهىوي ؤو وا٢عي.

خمشل ظىهغ هظا الىٓام في الخُلىلت ال٣ًاء صون جدهُل بٌٗ الضًىن الٗمىمُت التي جدىم  ٍو

ص الضًً اإلاىإػ ُٞه، وبهما بلى ب٣ًاٝ خى٫ ٢اهىهُتها، ل٨ً صون ؤن ًاصي الخ٨م بلى جإ٦ُض ؤو هٟي وظى 

ا وبمٗجى آزغ، ٞان الهضٝ مً ب٢غاع هظا الىٓام ، بظغاءاث جدهُلها بلى ٚاًت البذ في ٢اهىهُتها مىيٖى

                                                           
اث في ج 48 بُت، الٗضص ألاو٫، ًىوـ مٗاَا، "اإلاىاٖػ بُت باإلاٛغب"، الؿلؿلت اإلاٛغبُت للٗلىم والخ٣ىُاث الًٍغ دهُل الضًىن الًٍغ

ـ الغباٍ، الُبٗت الاولى   .3، م: 2012َىب بَغ

بُت أمام ال٣ًاء بحن الخأؾِـ والخدهُل"، مجلت اإلاُٗاع، ٖضص  49 ت الًٍغ  .85، م 2006، صظىبر 36خؿً الٟٗىي، "اإلاىاٖػ
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مً َٝغ ال٣ًاء، هى جمخُ٘ مضًجي الضولت بالخ٤ في اللجىء بلى ال٣ًاء ؤلاصاعي الؾخهضاع ؤمغ بة٣ًاٝ 

ها ؤمام الجهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت اإلاىإػ في ق ُتها، وطل٪ في اهخٓاع ما٫ الًُٗ في مىيٖى ٖغ

 اإلاسخهت.

 ومً جم ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت:

ىت بظغاءاث ب٣ًاٝ جدهُل الضًً  ماهى ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظي ًم٨ً الاؾدىاص ٖلُه لكٖغ

ذ بة٣ًاٝ  بظغاءاث الٗمىمي؟ وماهُت الكغوٍ واإلادضصاث التي ًم٨ً لل٣اضخي الاعج٩اػ ٖلحها لخهٍغ

 جدهُل صًً ٖمىمي مٗحن؟ وماهي آلازاع الىاظمت ٖجها؟

ث جدهُل الضًىن الٗمىمُت اإلابدض ألاو٫: ألاؾاؽ ال٣اهىوي إل٣ًاٝ ئظغاءا

 وقغوَه

ُت  ت مً ال٣ىاٖض اإلاىيٖى ًخإؾـ هٓام ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت ٖلى مجمٖى

ه ًٖ ٚحره مً الىٓم واإلاؿاَغ ألازغي، وهظه التي ججٗل مىه هٓاما ٢اثم الظاث، ومؿخ٣ال بإخ٩ام

ال٣ىاٖض هي التي ؾِخم ٖلى يىئها جدضًض ألاؾاؽ ال٣اهىوي إل٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت 

باؾخٗغاى مسخل٠ اإلاىا٠٢ ال٣ٟهُت وال٣ًاثُت، وجمُحزه ًٖ ٚحره مً اإلاؿاَغ ال٣اهىهُت ألازغي في 

ء والتي باؾخجماٖها ٩ًىن َلب ؤلا٣ًاٝ ق٤ مؿاعه الصخُذ )اإلاُلب ألاو٫(، وبؿِ قغوٍ هظا ؤلاظغا

 ؾىدىاوله في )اإلاُلب الشاوي(.  في ٢بىله وهظا ما

 لٗمىمُتاإلاُلب ألاو٫: ألاؾاؽ ال٣اهىوي إل٣ًاٝ ئظغاءاث جدهُل الضًىن ا

ؾٝى هسهو هظا اإلاُلب بلى اؾخٗغاى مى٠٢ ال٣ٟه والاظتهاص ال٣ًاجي ؤلاصاعي مً ألاؾاؽ 

٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت في )ال٣ٟغة الاولى(، وجمُحزه ًٖ ٚحره مً اإلاؿاَغ ال٣اهىوي إل 

 ال٣اهىهُت ألازغي في )ال٣ٟغة الشاهُت(.
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ئظغاءاث  ال٣ٟغة الاولى: مى٠٢ ال٣ٟه وال٣ًاء مً ألاؾاؽ ال٣اهىوي إل٣ًاٝ

 جدهُل الضًىن الٗمىمُت

٘ الجباجي اإلاٛغبي مً ؤي جىُٓم  ذ إلاؿُغة ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن هدُجت زلى الدكَغ واضر ونٍغ

ما٫ هظه آلالُت ال٣اهىهُت،  ض ومٗاعى أٖل الٗمىمُت جًاعبذ آعاء ال٣ٟهاء بهظا الخهىم بحن مٍا

و٦ظل٪ ٢ض خاو٫ ال٣ًاء ؤلاصاعي جإؾِـ ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت بىاءا ٖلى 

ت مً اإلابرعاث ال٣اهىهُت.  مجمٖى

 ٝ ئظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُتٓام ئ٣ًاأوال: مى٠٢ ال٣ٟه مً ه 

ض  ل٣ض ازخلٟذ ؤعاء ال٣ٟهاء خى٫ هٓام ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت بحن مٍا

 ومٗاعى.

 اٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت مى٠٢ ال٣ٟه اإلاإٍض لىٓام ئ٣ً

اث الجباثُت مً ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت مً   زال٫ ًخجؿض مى٠٢ ٣ٞه اإلاىاٖػ

 اؾخٗغاى مى٢ٟه مً مسخل٠ الجىاهب بحن ؤلاصاعة الجباثُت وال٣ًاء ؤلاصاعي.

  15.97مً ال٣اهىن  124مً زال٫ م٣خًُاث اإلااصة. 

جخمؿ٪  ؤلاصاعة الجباثُت في زًم به٩اعها الزخهام ال٣ًاء في مىذ ب٣ًاٝ جدهُل صًً   

اإلالػى،  1935ٚكذ  21مً ْهحر  11ٖمىمي بالضٞ٘ الخام باإلاى٘ الظي ٧ان مىهىنا ٖلُه في الٟهل 

 مً مضوهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت جىو في ٣ٞغتها الاولى ٖلى ما ًلي: 124والظي ٖىى باإلااصة 

ت بن جى٠٢ ؤو جاظل جدهُل الًغاثب والغؾىم والضًىن  " ال ًد٤ ألي ؾلُت ٖمىمُت ؤو بصاٍع

٤ الكغوٍ ألازغي، ؤو ؤن حٗغ٢ل ؾحره الٗاصي جدذ َاثلت بزاعة مؿاولُتها الص خهُت اإلاالُت ٞو

ل  2اإلادضصة في الٓهحر الكٍغ٠ اإلااعر في   بكإن مؿاولُت اإلاداؾبحن الٗمىمُحن ".  1955ابٍغ
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وجغي ؤلاصاعة الجباثُت بإن ال٣ًاء هى بخضي هظه الجهاث اإلاكمىلت باإلاى٘ في اإلااصة الؿالٟت 

ا مً ب٣ًاٝ جدهُ  ل الضًىن الٗمىمُت .الظ٦غ مما ًجٗله مساَبا ألخ٩امها وبالخالي ممىٖى

مً ٢اهىن  124وعصا ٖلى ما طهبذ بلُه ؤلاصاعة الجباثُت مً ٧ىن ال٣ًاء مساَبا بإخ٩ام اإلااصة 

بإن  50والتي جمىٗه مً ب٣ًاٝ ؤو ٖغ٢لت جدهُل الضًىن الٗمىمُت ٣ٞض اٖخبر بٌٗ الباخشحن 15.97

 اإلاظ٧ىعة ال جساَب الؿلُت ال٣ًاثُت الن: 124اإلااصة 

التي جدضص الجهاث التي قملها اإلاى٘ مً ب٣ًاٝ ؤو جإظُل الىٞاء بالضًً الٗمىمي  124اإلااصة  -

ت ؤو الخبُت لم حكغ بلى الؿلُت ال٣ًاثُت وهى ما ًؼ٧ي اإلاى٠٢ الظي ًا٦ض ؤن  ٣ت الجبًر ؾىاء بالٍُغ

م٣خًُاث هظه اإلااصة ال حؿغي ٖلى ال٣ًاء ؤو بمٗجى آزغ ؤن ال٣اضخي بىؾٗه ؤن ًاظل ؤو ًى٠٢ ؤصاء 

بي بضون الخ٣ُض بما وعص في اإلاضوهت مً قغوٍ .اؾخ  سالم الضًً الًٍغ

ٟحن  1935ٚكذ  21مً ْهحر  11الىو ألانلي اإلالػى ؤي اإلااصة   - ٧ان ًدهغ اإلاى٘ في اإلاْى

حن زم ٖملذ اإلااصة  ٖلى جىؾُٗه لِكمل ٧ل ؾلُت ٖمىمُت ولى ؤعاص اإلاكٕغ جىؾُ٘ مجا٫  124ؤلاصاٍع

طل٪ نغاخت اٖخباعا مً ؤهه ٌٗلم ؤو مً اإلاٟترى ُٞه ؤن مى٠٢  اإلاى٘ لِكمل ال٣ًاء لىو ٖلى

ٟحن ٣ِٞ. 11ال٣ًاء صؤب ٖلى جإ٦ُض ؤن اإلااصة   اإلالٛاة ال حٗىُه وال حؿغي في خ٣ه بل ؤجها جساَب اإلاْى

  15.97مً ال٣اهىن  117مً زال٫ م٣خًُاث ال٣ٟغة الاولى مً اإلااصة. 

بت ق ا ل٣بى٫ صٖىي ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت حٗخبر ؤلاصاعة الجباثُت  بإن ؤصاء الًٍغ َغ

والتي  1935ٚكذ  21مً ْهحر  15وطل٪ اهُال٢ا مً جٟؿحرها إلا٣خًُاث ال٣ٟغة الاولى مً الٟهل 

 . 15.97مً ال٣اهىن  117خلذ مدلها ال٣ٟغة الاولى مً اإلااصة 

                                                           

("،  مُبٗت 15-97"جدهُل الًغاةب والضًىن الٗمىمُت ٖلى يىء اإلاضوهت الجضًضة )٢اهىن  لُال وعخُم الُىع، ٖبض الغخمً اب 50 

 .94م: ، 2000ألامىُت، صون ط٦غ اإلاضًىت والُبٗت، ؾىت 
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ي مُالبت ؤو صٖىي اإلاظ٧ىعة ٖلى ماًلي :" بهٝغ الىٓغ ًٖ ؤ 117و جىو ال٣ٟغة الاولى مً اإلااصة 

ًيبػي ٖلى اإلاضًىحن ؤن ًاصوا ما بظمتهم مً يغاثب وعؾىم ؤزغي َب٣ا للكغوٍ اإلادضصة في هظا 

 ال٣اهىن ".

و٢ض اٖترى ال٣ٟه هظا الاصٖاء مً زال٫ جٟؿحر م٣خًُاث اإلااصة اإلاظ٧ىعة جٟؿحرا ال ًجٗل مً 

ا لإل٢امت صٖىي ب٣ًاٝ الخدهُل .  بت قَغ  ؤصاء الًٍغ

ؿغ بٌٗ ال التي  1935ٚكذ  21مً ْهحر  15م٣خًُاث ال٣ٟغة الاولى مً الٟهل  ٣ٟ51هاءٞو

ت اإلاٟٗى٫ ٢بل صزى٫ مضوهت الخدهُل خحز الخىُٟظ والتي ج٣ابلها اإلااصة  ة في ما اإلاظ٧ىع  ٧117اهذ ؾاٍع

ًدخم ٖلى ال٣باى ٖضم جإظُل اؾخسالم الًغاثب وما في  11" وٗخ٣ض...اهه بطا ٧ان الٟهل  ًلي:

ظا اإلا٣خطخى ًسههم بالضعظت الاولى بمٗجى ؤن الىو ًخىظه بلحهم ماصامىا م٩لٟحن خ٨مها ٞان ه

بت  باالؾخسالم وبالخالي ٞان طل٪ ال ٌك٩ل ٢اٖضة ملؼمت باليؿبت للمد٨مت بمٗجى ؤن اإلالؼم بالًٍغ

ت مً ٖضمها وال جىٓغ في وا٢ٗت  ت ؤمام اإلاد٨مت ٞهي جىٓغ في مضي ظضًت هظه اإلاىاٖػ خُىما ٣ًضم اإلاىاٖػ

ألاصاء هل جم ؤو لم ًخم ماصام هظا ألاصاء ال ٌٗخبر ق٩لُت مً ق٩لُاث ب٢امت الضٖىي ٧لما هىا٥ هى ؤن 

ت بل ًخاب٘ ٖملُت الاؾخسالم  ٠ اإلا٩ل٠ باالؾخسالم ال ًلخٟذ بلى ما ٢ام به اإلالؼم مً مىاٖػ اإلاْى

ت لم ج٣ضم ؤنال ماصام لِـ لها ؤي ازغ وا٠٢ "  . ب٨ُُٟت مٗخاصة و٦إن هظه اإلاىاٖػ

بت  15.97مً ال٣اهىن  117ومً جم ٞم٣خًُاث ال٣ٟغة الاولى مً اإلااصة   ال ج٣غع ظٗل ؤصاء الًٍغ

ا ل٣بى٫ ب٣ًاٝ الخدهُل وبهما جساَب اإلاداؾبحن اإلا٩لٟحن بالخدهُل إلاخابٗت  مدل الجزإ قَغ

اث  م مً ٧ل مُالبت ؤو ًَٗ ٢ًاجي ؤو بصاعي وهى ؤمغ بضًهي في بَاع اإلاىاٖػ ت الخدهُل بالٚغ ؤلاصاٍع

اث الجباثُت.   واإلاىاٖػ

                                                           
بُت بحن  ال٣ًاء-مهُٟى التراب، "اإلاسخهغ الٗملي في ال٣ًاء وال٣اهىن م٣االث ٢اهىهُت بدىر مخسههت 51 ت الًٍغ الكامل  اإلاىاٖػ

 .279، م: 2008"، مُبٗت ألامىُت الغباٍ ،الُبٗت الاولى -و٢ًاء ؤلالٛاء
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 ٓام ئ٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُتمى٠٢ ال٣ٟه اإلاٗاعى الٖخماص ه

مً ال٣اهىن   24ل٣ض جم جإؾِـ ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت في مغخلت مُٗىت ٖلى اإلااصة 

ت وهى ما صٞ٘ بٗ 41.90 ٌ ال٣ٟه والتي هٓم اإلاكٕغ مً زاللها مؿُغة ب٣ًاٝ جىُٟظ ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

اث ججاوػ الؿلُت في الى٢ذ  بلى ججضًض جإ٦ُضه ٖلى ؤن ب٣ًاٝ الخدهُل ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا بمىاٖػ

بت اإلاكٕغ باؾدبٗاص جُب٤ُ  اث الجباثُت بلى ال٣ًاء الكامل مما ًٟؿغ ٚع الظي جيخمي ُٞه اإلاىاٖػ

ٌك٨٪ في وظىص ؤي ، وال ػا٫ هىا٥ مً 52مؿُغة ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت في اإلاُضان الجباجي

ؾىض ٢اهىوي واضر ًجحز لل٣ًاء ؤلاؾخعجالي ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت زاعط ال٣ىاٖض الخانت. 

 و طل٪ بىاءا ٖلى  :

بي الٗمىمي ًدى٫  الاؾاؽ ألاو٫  : ًخمشل في ؤن وظىص مؿُغة زانت لخإظُل ؤصاء الضًً الًٍغ

ال٣اٖضة هي ألاصاء صازل ألاظل ال٣اهىوي  صون البدض في ال٣ىاٖض الٗامت ًٖ مؿُغة ؤزغي وبطا ٧اهذ

بٌٛ الىٓغ ًٖ ؤًت بق٩الُت ؤو صٖىي ٞان الاؾخصىاء ٖلى هظه ال٣اٖضة بطا ٧ان هىا٥ اؾخصىاء ًجب ان 

ذ و  عي نٍغ و الاؾخصىاء الىخُض ٖلى ال٣اٖضة اإلاظ٧ىعة هى بم٩اهُت ب٣ًاٝ الضًً  واضر .٩ًىن بىو حكَغ

 .15.97اهىن مً ال٣ 117الٗمىمي بىاء ٖلى اإلااصة 

والتي جمخ٘ ؤًت ؾلُت  15.97مً ال٣اهىن  124: ًخجؿض ُٞما جىو ٖلُه اإلااصة  الاؾاؽ الشاوي

ت ؤن جى٠٢ ؤو جاظل جدهُل الًغاثب والغؾىم والضًىن ألازغي واو ؤن حٗغ٢ل ؾحره  ٖمىمُت ؤو بصاٍع

 :53الٗاصي و٢ض اٖخبر ؤصخاب هظا الغؤي

                                                           
ت و الخُب٤ُ"، َبٗت  52 اث الجباةُت باإلاٛغب بحن الىٍٓغ بض الغخمً ابلُال، "اإلاىاٖػ  و ما بٗضَا. 308، م: 1998مدمض مغػا١ ٖو
٘ و ال٣ًاء ا 53 إلاٛغيي"، أَغوخت لىُل الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام ٖبض الخمُض الخىىصي، "جدهُل الضًىن الٗمىمُت في الدكَغ

 .226، م: 2006هى٢كذ ب٩لُت الخ٣ى١ أ٦ضا٫ الغباٍ، ظامٗت مدمض الخامـ ؾىت 
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ُٗت والخىُٟظًت بإن ال٣ًاء مكمى٫ بهظا اإلاى٘ باٖخباعه ؾ لُت زالشت بلى ظاهب الؿلُخحن الدكَغ

بت ٢ض جدمل ؤمغا مىظها  بُت بى٠٢ جدهُل الًٍغ ٦ما اٖخبروا ألاوامغ ال٣ًاثُت اإلاىظهت لإلصاعة الًٍغ

مً ٢اهىن  25مً ؾلُت ٢ًاثُت بلى ؾلُت جىُٟظًت مما ٌك٩ل ٖغ٢لت لٗمل ؤلاصاعة بمٟهىم اإلااصة 

خشحن ُٞى٨غون ٖلى ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت َابٗه الى٢تي اما بٌٗ البا ،اإلاؿُغة اإلاضهُت

ٗخبرون مؿإلت ب٣ًاٝ جدهُل الضًً الٗمىمي مؿإلت مىيٕى ولِـ مؿإلت بظغاء و٢تي  والاؾخعجالي َو

مىُل٣حن في طل٪ مً قٍغ ٖضم اإلاؿاؽ بجىهغ الخ٤ والظي ٌٗخبر ٢ىام ومىاٍ ازخهام ال٣ًاء 

ً بإن الىٓغ  في َلب و٠٢ جدهُل صًً ٖمىمي مً قإهه ؤن ًمـ بإنل الخ٤ مما ؤلاؾخعجالي ومٗخبًر

خماص ٖلى اإلااصة  ٚحر ٧افي لل٣ى٫ بازخهام ٢اضخي اإلاؿخعجالث للبض  41.90مً ال٣اهىن  19ًجٗل الٖا

 في َلب ب٣ًاٝ جدهُل صًً ٖمىمي.

 ٓام ئ٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُتزاهُا: مى٠٢ ال٣ًاء ؤلاصاعي مً ه

صاعي اظتهاصه لخإؾِـ ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت ٖلى ل٣ض بجى ال٣ًاء ؤلا 

ت مً اإلابرعاث ال٣اهىهُت والتي ؾىداو٫ مٗالجتها مً زال٫ جدلُل مسخل٠ ألاوامغ وألاخ٩ام  مجمٖى

 ال٣ًاثُت الخانت بها.

ل٣ض اٖخمض ال٣ًاء ؤلاؾخعجالي ؤلاصاعي لخإؾِـ ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت ٖلى 

 ًٍ:مبرع

 لُلب ئ٣ًاٝ جدهُل الضًً الٗمىمي الُاب٘ الى٢تي والاؾخعجالي

٣ًهض بالُلب الى٢تي خؿب بٌٗ ال٣ٟهاء " هى الظي ًغمي بلى خماًت خ٤ ًسصخى ٖلُه مً 

، ؤو اإلاداٞٓت ٖلى خالت ٞٗلُت مكغوٖت ؤو  ٞىاث الى٢ذ، ؤو الظي ٣ًهض مىه ببٗاص زُغ مد٤٣ الى٢ٕى

 نُاهت مغ٦ؼ ٢اهىوي ٢اثم ".



 

 

42 

ىض عط َلب ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت يمً ألاويإ الىا٢ُٗت التي لم حٗٝغ ٍو

عي، ل٨ىه َلب ٣ًبل بُبُٗخه بصعاظه يمً الُلباث الى٢خُت والاؾخعجالُت التي جسً٘  جىُٓم حكَغ

ه لل٣ىاٖض الٗامت لالؾخعجا٫، ولٗل ما صٞ٘ بال٣ًاء ؤلاؾخعجالي ؤلاصاعي لإل٢غاع هظا الىٓام هى ا٦دؿاث

َابٗا و٢خُا واؾخعجالُا مما ًجٗله ًىضعط يمً الُلباث الاؾخعجالُت الى٢خُت التي حٗخبر مً نمُم 

 ازخهانه. 

م الُالبوؤلاظغاء الى٢تي والاؾخعجالي خؿب   ألاؾخاط ٖبض ال٨ٍغ

،  ؤلاظغاء الى٢تي: " هى الظي ًخمحز بٗضم ج٣ُُضه ل٣اضخي ألامىع اإلاؿخعجلت ؤو ٢اضخي اإلاىيٕى

 ٗضو٫ ٖىه صون خضور يغع ًهٗب جالُٞه...".وبةم٩اهُت ال

سً٘ إلاؿُغة زانت ٚحر  ؤلاظغاء ؤلاؾخعجالي: " ٞهى الظي ٩ًىن م٣غوها بٗىهغ الاؾخعجا٫، ٍو

 149اإلاىهىم ٖلحها في الخاالث الٗاصًت، وهي اإلاىهىم ٖلحها مً َٝغ اإلاكٕغ اإلاٛغبي في الٟهى٫ مً 

 مً ١.م.م ". 154بلى 

الضًىن الٗمىمُت ٞهى بظغاء و٢تي ل٩ىهه ال ٣ًُض ٢اضخي  54هُلومً جم ٞة٣ًاٝ بظغاءاث جد

الاؾخعجاالث، بط ًم٨ىه الٗضو٫ ٖىه صون خضور يغع ًهٗب جالُٞه، ألهه ال ًمـ ظىهغ اإلاىيٕى وال 

ٌٛحر اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت لألَغاٝ، ٦ما ؤهه ال ٣ًُض ٢اضخي اإلاؿخعجالث، ٞهى ال ٣ًُض ٢اضخي اإلاىيٕى ؤًًا 

ًب٣ى ؤي مبرع لل٣ى٫ بان مؿالت ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت هي وبىاءا ٖلى طل٪ لم 

ُت ؤ٦ثر مما هي و٢خُت ؤو اؾخعجالُت، وهى ما ًا٦ضه ال٣ًاء ؤلاؾخعجالي ؤلاصاعي، بدُض  مؿالت مىيٖى

ت بالضاع البًُاء ما ًلي: " َلب ؤلا٣ًاٝ اإلاا٢ذ إلظغاءاث  ظاء في ؤمغ ناصع ًٖ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

                                                           
ؾُٗض الٗمغي، "ا٣ًاٝ جىُٟظ الضًىن الٗمىمُت أمام ال٣ًاء ؤلاصاعي"، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في ال٣اهىن الخام، هى٢كذ في  54

  وما بٗضَا. 68، م 2011\٦2010ل، الؿىت الجامُٗت ظامٗت ال٣اض ي ُٖاى مغا
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ُل الًغاثب، َلب و٢تي ل٩ىهه مدضص في الؼمً حؿخضُٖه الًغوعة اإلالخت لخل ما٢ذ ًداٞٔ جده

جىب بزُاع مىانلت بظغاءاث الخىُٟظ التي ٢ض جيكإ ٖجها ؤيغاع ًهٗب جضاع٦ها  ٖلى مهالر الخهىم ٍو

غه  .55مؿخ٣بال..." في و مً جم ٞخضزل ال٣اضخي ؤلاؾخعجالي ؤلاصاعي إل٣ًاٝ بظغاءاث الخدهُل ًجض جبًر

 صعء الخُغ الظي ٢ض حك٩له بظغاءاث جدهُلها في مىاظهت اإلاضًىحن.

 ً ٖمىمي مً باب خؿً ؾحر الٗضالتمىذ َلب ئ٣ًاٝ ئظغاءاث جدهُل صً

ت بالغباٍ ما  ل٣ض ظاء في خُصُاث بخضي ألاوامغ الاؾخعجالُت الهاصعة ًٖ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

 :56ًلي

ؿً ؾحر الٗضالت ألامغ بة٣ًاٝ بظغاءاث جىُٟظ " وخُض اهه ؤمام هظه اإلاُُٗاث، ومً باب خ

بت مىيٕى الجزإ ما٢خا وطل٪ بلى خحن البذ في صٖىي اإلاىيٕى اإلاٗغويت ٖلى هظه اإلاد٨مت... ".  الًٍغ

"  :57و٢ض نضع ًٖ هٟـ عثِـ اإلاد٨مت ؤمغ اؾخعجالي ٌؿدىض بلى هٟـ الخُصُت والظي ظاء ُٞه

لدجؼ الخىُٟظي اإلاىهب ٖلى اإلاى٣ىالث بلى ٚاًت البذ في مً با٫ خؿً الٗضالت ألامغ بة٣ًاٝ بظغاءاث ا

، جٟاصًا لخٗظع اعظإ الخالت بلى ما ٧اهذ ٖلُه في خالت نضوع خ٨م في هظه الضٖىي  صٖىي اإلاىيٕى

 ٣ًطخي ببُالن جل٪ ؤلاظغاءاث ".

ً الاؾخعجالحن الظًً بحن ؤًضًىا هجضهما ٌؿدىضان بلى مبضؤ خؿً ؾحر  مً زال٫  هظًً ألامٍغ

الت ٦مبرع لإل٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت، وهي خالت هاصعا ما ج٣٘، بدُض ؤن ٢اضخي الٗض
                                                           

ش 2009\369، مل٠ ٖضص 512أمغ ع٢م  55  ، ٚحر ميكىع.2009\12\01، بخاٍع

ش 216أمغ ٖضص  56  ك٤ُ، "الضلُل الٗملي  ، ئزىان ٧اعلىؽ مىال يض الخاػن ؤلا٢لُمي بالٗغاتل،2000\12\20، بخاٍع أوعصٍ مدمض بٖى

ت"، ميكىعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت لإلصاعة اإلادلُت والخىمُت )ؾلؿلت صالةل الدؿُحر(، ط لالظتهاص ال٣ًاتي في اإلااصة الا  ، ؽ 1،ٍ 3صاٍع

  .75-74، م: 2004
ش   57 ت بالغباٍ بخاٍع ت   ٞيها ٖلى يىء   ،99\5\28أمغ ناصع ًٖ اإلاد٨مت الاصاٍع أقاعث ئلُه ٞاَمت خىحن: "َغ١ الخدهُل واإلاىاٖػ

عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث اإلاٗم٣ت في ال٣اهىن الخام، هى٢كذ ب٩لُت الخ٣ى١ الضاع البًُاء،  مضوهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت"،

 .63، م: 2000\1999الؿىت الجامُٗت 
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ت بالغباٍ اؾدىضا لهظا اإلابضؤ ل٩ي ٨ًدسخي ب٣ًاٝ الخدهُل َابٗا ٢اهىهُا  اإلاؿخعجالث باإلاد٨مت ؤلاصاٍع

 وخ٣ى٢ُا.

ايي لٗمىمُت ًٖ بال٣ٟغة الشاهُت: جمُحز مؿُغة ئ٣ًاٝ ئظغاءاث جدهُل الضًىن ا

 اإلاؿاَغ ألازغي 

ؾىدىاو٫ في هظه ال٣ٟغة  جمُحز ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت ًٖ باقي اإلاٟاهُم 

 اإلاجاوعة والتي جخجلى ؤؾاؾا في بلٛاء جدهُل الضًً الٗمىمي ومؿُغة ب٣ًاٝ ألاصاء.

 ٝ ًٖ ئلٛاء جدهُل الضًً الٗمىميأوال: جمُحز ؤلا٣ًا

دهُل الضًىن الٗمىمُت ٖلى الخاالث التي ًخم ٞحها ا٢تراح مً مضوهت ج 126ل٣ض ههذ اإلااصة 

 بلٛاء الضًىن الٗمىمُت والتي جخمشل ُٞما ًلي:

ٖضم بًٞاء َغ١ الخىُٟظ ٖلى ؤمىا٫ اإلاضًً بلى جدهُل الضًىن الٗمىمُت وفي  الخالت الاولى:

 هظه الخالت ٩ًىن ا٢تراح ؤلالٛاء مً َٝغ اإلاداؾب اإلا٩ل٠ بالخدهُل.

ٖضم بًٞاء جل٪ الُغ١ بلى الخىُٟظ ٖلى شخهه، ٞٗضم جدهُل جل٪ الضًىن  هُت:الخالت الشا

الٗمىمُت الىاجج ًٖ ظمُ٘ َغ١ الخىُٟظ اإلاؿخٗملت في هظا الهضص ؾىاء ٖلى الصخو اإلاضًً ؤو ٖلى 

 ؤمىاله وبظل٪ ًخم ا٢تراح بلٛاء الضًىن التي حٗظع جدهُلها.

لٗمىمي ًسخل٠ ًٖ ب٣ًاٝ جدهُله مً خُض وبهظا هسلو بلى ال٣ى٫ ؤن بلٛاء جدهُل الضًً ا

الىؾُلت التي ًم٨ً مً زاللها جد٤ُ٣ طل٪ ٟٞي الخالت الاولى ٦ما ؾب٤ ؤلاقاعة بلُه ًخم ؤلالٛاء با٢تراح 

بت.  مً اإلاداؾب اإلا٩ل٠ اما في الخالت الشاهُت ٞخ٩ىن بمباصعة مً الخاي٘ للًٍغ
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بلٛاء الضًىن الٗمىمُت ان ٧ان اإلالؼم ٦ما ًخجلى  ؤوظه الازخالٝ مً خُض  الكغوٍ،  خُض ًخم 

ٚحر مخىٞغ ٖلى ؤلام٩اهُاث اإلاالُت لألصاء اما في بَاع ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت ٞان الخاي٘ في 

خحن نضوع ؤمغ بالخدهُل الجبري يضه ًلجإ بلى ال٣ًاء للمُالبت بة٣ًاٝ بظغاءاث الخدهُل بىاءا 

بت ؤو زغ١   في اإلاؿُغة اإلاخبٗت لبُالن بظغاءاث الخدهُل. ٖلى بٖٟاثه مً الخًٕى بلى الًٍغ

 دهُل  صًً ٖمىمي ًٖ ا٣ًاٝ الاصاءزاهُا: جمُحز ا٣ًاٝ ج

٣ًهض بة٣ًاٝ ؤصاء الضًً الٗمىمي" الخ٤ اإلاسى٫ بم٣خطخى ال٣اهىن للمضًً الظي ًىإػ ٦ال ؤو 

اء الجؼء اإلاخىإػ ُٞه بًٗا في اإلابالٜ اإلاُالب بها في اللجىء بلى اإلاداؾب اإلا٩ل٠ بالخدهُل لإل٣ًاٝ ؤص

ت ؤمام الجهت  ٖى بلى خحن البض في ق٩اًخه اإلاخٗل٣ت بمىي٘ الضًً ؤو نضوع خ٨م في الضٖىة اإلاٞغ

 ال٣ًاثُت اإلاسخهت ".

وجسخل٠ مؿُغة ب٣ًاٝ ألاصاء ًٖ مؿُغة ب٣ًاٝ الخدهُل مً خُض الجهت اإلاسخهت، ٣ٞض 

ُت الجهت اإلاسخهت بالبض في َلب ب٣ًاٝ مً مضوهت جدهُل الضًىن الٗمىم 117خضص اإلاكٕغ في اإلااصة 

ت  اما  ألاصاء واإلاخمشلت ؤؾاؾا في اإلاداؾب اإلا٩ل٠ بالخدهُل وبه هسلو لل٣ى٫ ٖلى اهه مؿُغة بصاٍع

باليؿبت إلاؿُغة ب٣ًاٝ الخدهُل ٞهي مؿُغة ٢ًاثُت بط ًسخو ال٣ًاء ؤلاؾخعجالي ؤلاصاعي بالىٓغ 

ىٞغث قغوَه مىظ ج٣ضًمه بلى اإلاداؾب اإلا٩ل٠ ٞحها وان مٟٗى٫ َلب ب٣ًاٝ ألاصاء ٌؿغي بطا ج

بالخدهُل، وال ًخى٠٢ ٖلى بطن هظا ألازحر ٨ٖـ ما هى ٖلُه باليؿبت لإل٣ًاٝ الخدهُل الظي ال ًيخج 

ت .   58ؤزاعه بال بٗض ألامغ به مً َٝغ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ت ٖلى اهه ال ًد٤ ألي ؾلُت ٖم15.97مً ٢اهىن  124ل٣ض جم الخىهُو في الٟهل  ىمُت بصاٍع

ؤن جى٠٢ ؤو جاظل ؤصاء الًغاثب التي في خ٨مها . الصخيء الظي وؿخيخج مىه ؤن اإلاى٘ مدهىع ٖلى 
                                                           

 .29ؾُٗض الٗمغي، مغظ٘ ؾاب٤، م:  58
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ت ٠ُ٦ ما ٧ان هىٖها صون الؿلُت ال٣ًاثُت التي لها ٧امل الهالخُت في  ٠ ؤو الؿلُت ؤلاصاٍع اإلاْى

برعاث، حٗخبر َلباث الاؾخجابت لُلباث ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت متى جبض لها جىٞغ ظمُ٘ اإلا

ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت َلباث اؾخعجالُه هٓغ ل٩ىجها تهضٝ بلى و٠٢ اإلاخابٗاث التي تهضص 

بي ؤو في  اء الًٍغ اإلاغ٦ؼ اإلاالي للُالب في اهخٓاع البض في صٖىي اإلاىيٕى اإلاخٗل٣ت بالًُٗ اما في الٖى

ُت جبرع بظغاءاث الخدهُل مما ًجٗله بظغاءا و٢خُا ال مؿاؽ له با لجىهغ ولى بجي ٖلى ؤؾباب مىيٖى

ج٣ضًمه،  ألن ٢اضخي اإلاؿخعجالث ال ًىا٢ل جل٪ ألاؾباب، و بهما ًلخمـ ٣ِٞ ْهغ اإلاؿدىضاث اإلاضلى بها 

ال٢تها بالخ٤ اإلاغاص خماًخه )٦ما ظاء في ال٣غاع الهاصع ًٖ مد٨مت  ت ٖو للى٢ٝى ٖلى مضي ظضًت اإلاىاٖػ

ت بالغباٍ ٖضص  ش  24الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع  )ٚحر ميكىع  216/ 22في اإلال٠ ٖضص  2005صظىبر  25بخاٍع

 ئظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت اإلاُلب الشاوي : قغوٍ ئ٣ًاٝ

ؾىسهو )ال٣ٟغة ألاولى( للبدض في الكغوٍ الك٩لُت إل٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت، بِىما 

ُت.  )ال٣ٟغة الشاهُت( لضعاؾت الكغوٍ اإلاىيٖى

 ت إل٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُتالك٩لُ ال٣ٟغة ألاولى: الكغوٍ

ت بحن اإلاضًً  جخمشل الكغوٍ الك٩لُت إل٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت، في قٍغ وظىص مىاٖػ

ت  بالضًً الٗمىمي والجهت اإلا٩لٟت بخإؾِـ هظا الضًً ؤو الجهت اإلا٩لٟت بخدهُله، بياٞت بلى اؾخمغاٍع

 اءاث الخدهُل في مىاظهت َالب ؤلا٣ًاٝ.٢ابلُت الضًً الٗمىمي لخدهُل، وقٍغ مباقغة بظغ 

ت في الضًً الٗ ت ٢ابلُخه لخدهُل أوال: قٍغ اإلاىاٖػ  مىمي واؾخمغاٍع

ت ٢ابلُخه للخىُٟظ مً بحن الكغوٍ الك٩لُت  ت في الضًً الٗمىمي واؾخمغاٍع ٌٗخبر قٍغ اإلاىاٖػ

 إل٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت.
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ت في الضًً الٗمىمي  قٍغ اإلاىاٖػ

ت اؾخ م ؤن اإلاىاٖػ ٣غ ال٣ًاء ؤلاصاعي ٖلى ٢بى٫ َلب ب٣ًاٝ جدهُل الضًً الٗمىمي، ٚع

  59الجباثُت الػالذ في مغخلت اإلاُالبت الخمهُضًت ؤمام ؤلاصاعة الجباثُت، ؤو في مغخلت اإلاُالبت اللجاهُت.

ؤو ؤمام و ٦مشا٫ ٖلى ٢بى٫ ال٣ًاء ؤلاصاعي لُلب ؤلا٣ًاٝ  ؾىاء ٧ان الجزإ مٗغويا ؤمام ؤلاصاعة 

ت بالغباٍ والتي ظاء في بخضي ألاوامغ الهاصعة ًٖ   60ال٣ًاء، ما ظغي ٖلُه ٢ًاء اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

عثِؿها ما ههه: " وخُض لئن ظغي الٗمل ال٣ًاجي بهظه اإلاد٨مت ٖلى ٢بى٫ اإلاُالبت بة٣ًاٝ جىُٟظ 

ت للًُٗ ؤلاصا عي ؤو لٛاًت البذ الجهاجي في الضًً الٗمىمي... ٦ةظغاء و٢تي لٛاًت اؾدُٟاء اإلاؿُغة ؤلاصاٍع

."...  الجزإ ال٣ًاجي اإلاٗغوى ٖلى مد٨مت اإلاىيٕى

م مً ٖضم ٢ُام اإلالؼم بإي ًَٗ بصاعي ؤو ٢ًاجي وهى  بت  بالٚغ خم مىذ ب٣ًاٝ جدهُل الًٍغ ٍو

ت بمغا٦ل الظي ه٣غؤ في خُصُاجه ما ًلي:   61ما ظاء في ألامغ ؤلاؾخعجالي الهاصع ًٖ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ا في "  وخُض بن الُالب ًىإػ ؤنال في ؾبب الضًً الظي جم بمىظبه ب٣ًإ الدجؼ ٖلى ؤمىاله، مىاٖػ

نٟخه ؤنال ٦مضًً للجهت الخاظؼة، مما ٢ضعها مٗه الاؾخجابت لُلب ب٣ًاٝ هظه ؤلاظغاءاث بٌٛ 

ىما ً 15الىٓغ ًٖ ؤصاء ؤًت يماهت م٘ بلؼامه بٗغى ظىهغ الجزإ ٖلى اإلاد٨مت اإلاسخهت صازل ؤظل 

٘ صٖىاه ٞٗال". ش نضوع هظا الخ٨م جدذ َاثلت ب٣ًاٝ مٟٗىله جل٣اثُا بن لم ٨ًً ٢ض ٞع  مً جاٍع

ت ٢ابلُت الضًً الٗمىمي لخدهُل:  قٍغ اؾخمغاٍع

بطا جم جدهُل الضًً الٗمىمي، ؾىاء مً زال٫ ؤصاثه الُىعي مً َٝغ اإلاضًً، ؤو مً زال٫ 

٫ مباقغة َغ١ الخدهُل الجبري التي ؤؾٟغث بؾ٣اَه مً َٝغ الجهت التي ؤنضعجه، ؤو جم مً زال

                                                           

ٗىن ال٣ًاء، .مدمض بُهت 59  بت بحن صٖىي ؤلالٛاء َو ت في ٢اهىهُت ٢غاعاث ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بغبِ الًٍغ الكامل "، أَغوخت  " اإلاىاٖػ

 .429، م: 2004\2003لىُل الض٦خىعاٍ، هى٢كذ ب٩لُت الخ٣ى١ الضاع البًُاء، الؿىت الجامُٗت 

ش : ،25أمغ ع٢م  60   .81ؽ، أوعصٍ ؾُٗض الٗمغي، مغظ٘ ؾاب٤، م:  07/8، مل٠ ع٢م : 29/1/2007بخاٍع

ش 21أمغ اؾخعجالي ٖضص: 61  ك٤ُ، ،2001/9/25، ناصع بخاٍع  .76مغظ٘ ؾاب٤، م:  أوعصٍ أخمض بٖى
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ًٖ اؾدُٟاثه، ؤو ؤن ٩ًىن اإلاضًً ٢ض خهل ٖلى ب٣ًاٝ ؤصاثه، ٞال مجا٫ لُلب ب٣ًاٝ جىُٟظه ؤمام 

 ال٣ًاء ؤلاؾخعجالي ؤلاصاعي.

م مً ؤن نضوع خ٨م ٢ًاجي جهاجي ٣ًطخي بةلٛاء الضًً الٗمىمي ًجٗل هظا الضًً ٚحر  وبالٚغ

ل ٞحها اإلاضًً ٖلى خ٨م ٢ًاجي جهاجي ٣ًطخي ــىا٥ بٌٗ الخاالث التي ًده٢ابل للخىُٟظ، بال ؤن ه

م مً طل٪ ًىاظ ه بةظغاءاث الخدهُل مً َٝغ الجهت ــــبةلٛاء الضًً الٗمىمي في مىاظهخه، و بالٚغ

 اإلا٩لٟت به.

ت بإ٧اصًغ،  و٢ض جمذ مالخٓت مشل هظه الخالت مً زال٫ ألامغ الهاصع ًٖ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ت بط با بت ٖلى ألاعباح ال٣ٗاٍع م مً ؤن الجزإ بحن اإلالؼم وؤلاصاعة الجباثُت خى٫ الٟغى الخل٣اجي للًٍغ لٚغ

٢ض ؤؾٟغ ًٖ بنضاع خ٨م بةلٛائها وبزالء  طمخه في مىاظهتها، بال ؤهه ْل مىاظها بةظغاءاث الخدهُل 

بت التي جم بلٛائها، مما ايُغه بلى ج٣ضًم َلب اؾخعجالي بلى ع  ثِـ اإلاد٨مت اإلاظ٧ىعة الجبري للًٍغ

ت في مىاظهخه. و ُٞما ًلي بٌٗ ما ظاء في خُصُاث  الؾخهضاع ؤمغ بة٣ًاٝ بظغاءاث الخدهُل الجاٍع

ت في مىاظهت  62ألامغ اإلاظ٧ىع  بت مىيٕى بظغاءاث الخدهُل الجبري الجاٍع : " وخُض بهه ؤمام بلٛاء الًٍغ

خٗحن مً ؤظل طل٪ وصون  ت زابخت ٍو ً يماهت الخ٨م بة٣ًاٝ  اإلاضعي ٞةن ظضًت اإلاىاٖػ خاظت بلى ج٩ٍى

ت في مىاظهت اإلاضعي...".  بظغاءاث الخدهُل الجبري الجاٍع

 ٣ًاٝزاهُا: قٍغ مباقغة ئظغاءاث الخدهُل في مىاظهت َالب ؤلا 

اهُال٢ا مً مُالٗت  بٌٗ ألاوامغ الاؾخعجالُت هجض بإن ج٣ضًم َلب ب٣ًاٝ الخدهُل ٩ًىن 

ت في مىاظهت َالب ؤلا٣ًاٝ ؤو بمٗجى ؤزغ بطا لم ؾاب٣ا ألواهه، بطا لم ج٨ً بظغاءا ث الخدهُل ظاٍع

 جباقغ ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بالخدهُل بظغاءاث الخدهُل يضه.  

                                                           
ش :   ،2010/97أمغ ع٢م :  62  . 84ؽ، أوعصٍ ؾُٗض الٗمغي، مغظ٘ ؾاب٤، م:  2010-85، مل٠ ع٢م: 22/6/2010بخاٍع
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ٌ َلب ب٣ًاٝ  ت بالضاع البًُاء بٞغ لهظا الاٖخباع خ٨م ٢اضخي اإلاؿخعجالث باإلاد٨مت ؤلاصاٍع

بي لٗضم لجىء ؤلاصاعة بلى ؤي بظغاء جىُٟظي في مىاظ هت اإلاضعي، وهى ما ه٣غؤه في جدهُل صًً يٍغ

إل ٖلى ْاهغ وزاث٤ اإلال٠، جبحن  خُصُاث ألامغ الهاصع ٖىه التي ظاء ٞحها ما ًلي: " و خُض بهه  وبٗض الَا

ىت الٗامت للممل٨ت لم حؿل٪ ؤي بظغاء مً بظغاءاث الخدهُل في مىاظهت الُالب، و طل٪  لىا ٧ىن الخٍؼ

ه ال حٗضو ؤن ج٩ىن بٗض ٢بىلها الًماهت الغهىُت اإلا٣ضمت مً َ ه، و ؤن الغؾالت اإلاؿخض٫ بها مً َٞغ ٞغ

مجغص بزباع  وجظ٦حر باإلاضًىهُت... وخُض جبٗا لظل٪ ٩ًىن الُلب الخالي ٚحر ماؾـ ٢اهىها ُٞخٗحن 

ًه..." ٞع
 63 

 لب ئ٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُتال٣ٟغة الشاهُت : الكغوٍ اإلاىيىُٖت لُ

غ ظضًت ًخُلب ب٣ًاٝ جدهُل بظغاءاث جدهُل  ال ضًىن الٗمىمُت ؤمام ال٣ًاء ؤلاؾخعجالي جٞى

ضم اإلاؿاؽ بإنل الخ٤، والاؾخعجا٫ وج٣ضًم الًماهاث التي خؿم في بَاعها  اإلاكٕغ  ت ٖو اإلاىاٖػ

والتي اؾخىظب مً زاللها ج٣ضًم الًماهاث ٦كٍغ إلاىذ ب٣ًاٝ   242اإلاٛغبي مً زال٫ اإلااصة  

بُت.الخدهُل، متى حٗل٤ ألامغ بالًغاثب اإلاٟغوي     ت ٖلى بزغ مغا٢بت يٍغ

ضم اإلاؿاؽ بأنل الخ٤أوال: قَغ  ا الجضًت ٖو

ضم اإلاؿاؽ بإنل الخ٤، والاؾخعجا٫ وج٣ضًم الًماهاث مً ؤهم  ت ٖو ٌٗخبر قٍغ الجضًت اإلاىاٖػ

ُت إل٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت.  الكغوٍ اإلاىيٖى

ت:   ظضًت اإلاىاٖػ

ت بالغباٍ ما ًلي : " الاؾخجابت لُلب ب٣ًاٝ جىُٟظ ظاء في ؤمغ ناصع ًٖ عثِـ اإلاد٨مت ؤلا  صاٍع

ت الجضًت في نٟت اإلالؼم  ي الجضًت و الاؾخعجا٫ مً زال٫ اإلاىاٖػ صًً ٖمىمي عهُىت بخىاٞغ قَغ

                                                           

ش :  ،422أمغ ع٢م:  63   .85، أوعصٍ ؾُٗض الٗمغي، مغظ٘ ؾاب٤، م: 319/1/2009، مل٠ ٖضص: 10/13 /2009بخاٍع
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٦ساي٘ للضًً الٗمىمي ؤو في ٖضم ٢اهىهُت جإؾِؿه ؤو جدهُله ؤو في ج٣اصم مؿُغة جدهُله اإلاُٗىن 

 64ٞحها...".

ت الجضًت بىاء ٖلى ما وخضص ٢اضخي اإلاؿخعجال  ت بالضاع البًُاء مٟهىم اإلاىاٖػ ث باإلاد٨مت ؤلاصاٍع

اؾخ٣غ ٖلُه الاظتهاص ال٣ًاجي مً زال٫ خُصُاث ألامغ الهاصع ًٖ عثِـ اإلاد٨مت اإلاظ٧ىعة  والظي ظاء 

ت  بُت جخجلى بما في مىاٖػ ت الًٍغ ُٞه ما ًلي:" وخُض اؾخ٣غ الٗمل ال٣ًاجي ٖلى ٧ىن الجضًت في اإلاىاٖػ

بت ...".ا غى جل٪ الًٍغ بت ؤو في ٢اهىهُت جإؾِـ ٞو  65 إلالؼم في نٟخه ٦ساي٘ للًٍغ

ت اإلالؼم في  ت الجضًت ٧ىجها مىاٖػ لى ) مد٨مت الى٣ٌ( اإلا٣هىص  باإلاىاٖػ و٢ض ٖٝغ اإلاجلـ ألٖا

ت  بت، خُض ظاء في ٢غاع الٛٞغ غى جل٪ الًٍغ بت ؤو في ٢اهىهُت جإؾِـ ٞو نٟخه ٦ساي٘ للًٍغ

ت  ٖلى الىؾُلت اإلاخٗل٣ت بجضًت الجزإ اإلاؿخمضة مً بظغاء زبرة في مىيٕى الجزإ: وهي جغص 66ؤلاصاٍع

لى ٢ض اؾخ٣غ ٖلى ؤن  ت باإلاجلـ ألٖا ت ؤلاصاٍع " ل٨ً خُض بن الاظتهاص ال٣ًاجي الظي ٦غؾخه الٛٞغ

بت ؤو في ٢اهىهُت جإؾِـ ؤو ٞغى  ت اإلالؼم في ويُٗخه ٦ساي٘ للًٍغ ت جخمشل بما في مىاٖػ ظضًت اإلاىاٖػ

بت وؤهه بالغظٕى بلى ْاهغ ؤوعا١ اإلال٠ ًدبحن ؤن اإلاؿخإهٟت حؿخ٨ثر ج٣ضًغاث ؤلاصاعة الجباثُت ج ل٪ الًٍغ

بت ؤو في مؿُغة ٞغيها و٧ان ما ؤزحر بضون  اإلاُالب بها وال جىإػ بهىعة ظضًت في نٟتها ٦ملؼمت بالًٍغ

 ؤؾاؽ".

ت بٟاؽ خُض ٢طخى ب بت ٖلى و٢ض ؤ٦ض هظا اإلاىخى ؤمغ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع ة٣ًاٝ جىُٟظ الًٍغ

ال٣ُمت اإلاًاٞت بٗض ؤن بضا له مً ْاهغ ؤوعا١ اإلال٠ ؤن خ٤ بصاعة الًغاثب في جإؾِؿها مُا٫ 

                                                           
ش ، ناصع ًٖ عةِـ اإلاد٨مت ؤلاصا01أمغ ع٢م  64 ت بالغباٍ، بخاٍع ، أوعصٍ ؾُٗض الٗمغي،  09/1/1083،مل٠ ع٢م : 04/01/2010ٍع

 .89مغظ٘ ؾاب٤ ، م: 
ش : 95أمغ ع٢م:  65 ت بالضاع البًُاء ، بخاٍع ، أوعصٍ ؾُٗض 1/1/2009، مل٠ ٖضص:  22/01/2009،  ناصع ًٖ عةِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

 .89الٗمغي، مغظ٘ ؾاب٤ ، م: 
ت  66 ت ؤلاصاٍع ش  ،10ٖضص ٢غاع الٛٞغ اث الجباةُت 2001/1/4/1528 مل٠ ئصاعي ٖضص  3/1/2002 : بخاٍع ، أوعصٍ مدمض ٢هغي ، "اإلاىاٖػ

بت امام ال٣ًاء اإلاٛغيي،اإلا  .212، م: 2011"صاع اَي ع٢غا١، الُبٗت الشالشت،  خٗل٣ت بغبِ وجدهُل الًٍغ
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بت ٖلى  85-30مً ال٣اهىن  54بالؿ٣ٍى للخ٣اصم الغباعي اإلاىهىم ٖلُه بالٟهل  اإلاخٗل٤ بالًٍغ

ت الجضًت التي جبرع الا  ؾخجابت لُلب ب٣ًاٝ الخىُٟظ، ظاء ال٣ُمت اإلاًاٞت، مٗخبرا طل٪ مً ٢بُل اإلاىاٖػ

 ُٞه ما ًلي:

ت  " ج٣بل اإلاُالبت بة٣ًاٝ جىُٟظ الضًً الٗمىمي ٦ةظغاء و٢تي لٛاًت اؾدىٟاط اإلاؿُغة ؤلاصاٍع

للًُٗ ؤلاصاعي ؤو البذ في ظىهغ الجزإ ٢ًاء في بَاع ال٣ىاٖض الٗامت لالؾخعجا٫ ومً ٚحر اقتراٍ  

-15مً ال٣اهىن  118و  117بي ٦ما هى مىهىم ٖلحها بالٟهلحن الًماهت ال٨ُٟلت بخإمحن الضًً الًٍغ

، و٢ض بحن ألامغ ال٣ًاجي اإلاظ٧ىع اإلا٣هىص بجضًت  67 خالت جىاٞغ ْاهغ الُلب ٖلى ظضًت الؿبب..." 97

بي ؤو في مؿُغة ٞغى  ت الجضًت في مبضؤ ؤلازًإ الًٍغ الؿبب ب٣ىله: " ٣ًهض بجضًت الؿبب اإلاىاٖػ

بت آلاًلت بدؿب ا بت".الًٍغ   لٓاهغ بلى جغظُذ بلٛاء جل٪ الًٍغ

ت ٖضة نىع:  بطن جخسظ ظضًت اإلاىاٖػ

 .ت في مبضؤ ٞغى الضًً الٗمىمي  اإلاىاٖػ

 .ت في جإؾِـ الضًً الٗمىمي  اإلاىاٖػ

 .ت في ٢اهىهُت بظغاءاث جدهُل الضًً الٗمىمي  اإلاىاٖػ

 .اء ؤو الخدهُل ت في ج٣اصم الضًً الٗمىمي في الٖى  اإلاىاٖػ

 الخ٤ : ٖضم اإلاؿاؽ بأنل

بن ؤهم ما ًمحز ال٣ًاء ؤلاؾخعجالي هي قغوَه التي ًى٣ٗض بها ازخهانه بىٓغ الضٖاوي 

ىو الٟهل  اإلاؿخعجلت، ومً ؤهم هظه الكغوٍ ٖضم اإلاؿاؽ بإنل الخ٤. مً ٢اهىن اإلاؿُغة  152ٍو

                                                           

ت بٟاؽ ٖضص 67  ش   04/1106أمغ عةِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع ٢ًُت ٖبض الغخمان  04/17ي اإلال٠ ؤلاؾخعجالي ٖضص  ف 19/05/2004بخاٍع

ىت، أوعصٍ مدمض ٢هغي، مغظ٘ ؾاب٤، م:   .210م٨ى٠ُ يض الخٍؼ
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ًم٨ً ؤن ٣ًطخي اإلاضهُت ٖلى ما ًلي: " ال جبذ ألاوامغ الاؾخعجالُت بال في ؤلاظغاءاث الى٢خُت وال جمـ بما 

ٟا لكٍغ ٖضم اإلاؿاؽ بإنل الخ٤ ؤو بالجىهغ، وبهما  به في الجىهغ". ولم ٌِٗ اإلاكٕغ اإلاٛغبي حٍٗغ

ٟه ٦ما خضص ال٣ًاء  ا٦خٟى باإلقاعة بلُه مً زال٫ هو الٟهل ؤٖاله، لظل٪ خاو٫ ال٣ٟه حٍٗغ

 اإلا٣هىص به.

" ؤال ًىٓغ ٢اضخي ألامىع  و٢ض خضص بٌٗ ال٣ٟهاء اإلا٣هىص بكٍغ ٖضم اإلاؿاؽ بجىهغ الخ٤ بإهه:

اإلاؿخعجلت في مىيٕى الضٖىي وال في ؤنل الخ٤، ٖلى ؤن هظا ال ًمى٘ مً ؤن ًخٟدو مىيٕى 

ً ٢ىاٖخه ".  الضٖىي بك٩ل ٖغضخي وبال٣ضع الظي ٨ًٟي لخ٩ٍى

بىاء ٖلى ما ؾب٤، ًم٨ً حٍٗغ٠ قٍغ ٖضم اإلاؿاؽ بإنل الخ٤ بإهه: " ٢ض ًغص ٖلى ؾلُت 

مً البذ في مىيٕى الخ٣ى١ اإلاخىإػ ٖلحها، ؤو جدضًض مغا٦ؼ الخهىم  ٢اضخي اإلاؿخعجالث، ُٞمىٗه

جدضًضا ٢ُُٗا، صون ؤن ًمىٗه مً جدؿـ ْاهغ ألاوعا١ واإلاؿدىضاث اإلا٣ضمت بلُه وبدثها بدشا ؾُدُا 

ً ٢ىاٖخه، لألمغ باإلظغاء الى٢تي الظي ًسصخى ٖلُه مً ٞىاث  الى٢ذ ".  ًم٨ىه مً ج٩ٍى

وهى بهضص البذ في َلب ب٣ًاٝ جىُٟظ صًً ٖمىمي ؤن ًخهضي  ٞال ًجىػ ل٣اضخي اإلاؿخعجالث

٣غع  إلاىيٕى الجزإ، ٦إن ًا٦ض وظىص الضًً الٗمىمي واوكٛا٫ طمت الُالب به، ؤو ًىٟي وظىصه ٍو

جىػ له ؤن ًبجي خ٨مه  بُالهه، بط في طل٪ مؿاؽ بإنل الخ٤ اإلاخىإػ ٖلُه وجدضًض إلاغا٦ؼ الخهىم،  ٍو

 عى به ال ٚحر.ٖلى اخخما٫ وظىص الخ٤ اإلاض

ا الاؾخع  جا٫ وج٣ضًم الًماهاث ٖىض اللؼوم زاهُا: قَغ

 قٍغ الاؾخعجا٫

ٟا لكٍغ الاؾخعجا٫، بل جغ٥ اإلاجا٫ ل٩ل مً ال٣ٟه وال٣ًاء ٖلى  لم ٌُٗي اإلاكٕغ اإلاٛغبي حٍٗغ

 ٚغاع ما ٞٗل بسهىم قٍغ ٖضم اإلاؿاؽ بإنل الخ٤.
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 و٢ض اج٤ٟ ال٣ٟه وال٣ًاء ٖلى ؤن الاؾخعجا٫ :

ٗت ال جدخمل " هى ا  لخُغ الخ٣ُ٣ي الظي حهضص الخ٤ اإلاغاص اإلاداٞٓت ٖلُه باجساط بظغاءاث ؾَغ

ت ولى بخ٣هحر مضة الباث في  ٤ ٢ًاء اإلادا٦م ؤلاصاٍع الخإزحر والاهخٓاع، وال ًم٨ً ؤن جخد٤٣ ًٖ ٍَغ

ا الجىهغ، ٞاإلاغاص به جٟاصي يغع ما٦ض ًهٗب جضاع٦ه بطا خضر، ٦ةزباث خالت ًسصخى مً ػوا٫ مٗاإلاه

غوٝ الخ٤ اإلاغاص اإلاداٞٓت ٖلُه"  .68م٘ مغوع الى٢ذ، ٞهى ًخدضص بٓغوٝ ٧ل صٖىي و مالبؿاتها ْو

م  ه ال٣ًاء اإلاٛغبي بإهه: " ٣ًهض بدالت الاؾخعجا٫ ألايغاع التي ًهٗب جضاع٦ها ؤو ج٣ٍى ٖٞغ

 .69هخاثجها بٗض الخىُٟظ"

ش  ت بالغباٍ بخاٍع  : 30/04/2007وخُض ظاء في ٢غاع ناصع ًٖ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

"َلب جإظُل الخىُٟظ الجبري هى َلب اؾخعجالي بُبُٗخه، وال شخيء في ال٣اهىن ًىٟي نٟت  

الاؾخعجا٫ ًٖ ؤلاظغاءاث الى٢خُت التي جخم بمىاؾبت اؾخسالم الًغاثب، اٖخباعا للخُغ الظي حهضص 

خه، مً زال٫ ما جٟغيه اإلاخابٗاث مً حجؼ وبُ٘ إلاى٣ىالجه، م٘ بم٩اهُت الؼط  الظمت اإلاالُت للملؼم وخٍغ

 به في بَاع مؿُغة ؤلا٦غاه البضوي".

غ لها قٍغ الاؾخعجا٫ بُبُٗتها، ٦ما ؤن   اث الخدهُل ًخٞى غي ال٣ًاء الٟغوسخي ؤن مىاٖػ ٍو

ت في  ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاٛغبي ٚالبا ما ٌؿخسلو خالت الاؾخعجا٫ مً بظغاءاث الخدهُل الجبري الجاٍع

ت بإ٧اصًغ، والتي ه٣غؤ في مىاظهت َالب ب٣ًاٝ الخىُٟظ، وهظا م ا ظغي ٖلُه ٢ًاء اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ش   ما ًلي: 05/05/2009خُصُاث ألامغ الهاصع ًٖ عثِؿها بخاٍع

                                                           

ت، ميكىعاث ٩ٖاّ 68   .203، م: 1994الغباٍ َبٗت   –ٖبض هللا خضاص، ال٣ًاء ؤلاصاعي ٖلى يىء ال٣اهىن اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع

ت 69  ش ٢غاع ناصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع ، 1ميكىع بمجلت ال٣ًاء ؤلاصاعي، ٖضص  102/06/20في مل٠ ٖضص  30/04/2007بخاٍع

 .206، م: 2012ؾىت 
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ت في خ٤ اإلاضُٖت، مما ًجٗل خالت الاؾخعجا٫   " وخُض بن بظغاءاث الاؾخسالم الجبري ظاٍع

 ٢70اثمت في الضٖىي".

 قٍغ ج٣ضًم الًماهاث ٖىض اللؼوم 

ٝ جىُٟظ الضًىن الٗمىمُت في ػمغة الُلباث الاؾخعجالُت التي ًسخو ال٣ًاء ًضزل َلب ب٣ًا

ؤلاؾخعجالي بالبذ ٞحها، وبطا ٧اهذ الكغوٍ  التي ؾب٤ ٖغيها ٌكتر٥ ٞحها  ب٣ًاٝ الخىُٟظ م٘ ٚحره مً 

الضٖاوي الاؾخعجالُت، ٞةهه ًسخو بكٍغ ج٣ضًم الًماهت ٖىض اللؼوم، و الظي ًىم ًٖ زهىنُت 

ت الجباثُت. هابٗت مً َب  ُٗت اإلاىاٖػ

 وهجض ؤن هىا٥ خاالث ٌٟٗى مجها َالب ب٣ًاٝ جىُٟظ الضًىن الٗمىمُت وؤزغي ال ٌٟٗى مجها.

 : ٟاء مً ج٣ضًم الًماهت  خاالث ؤلٖا

٧ان ال٣ًاء ؤلاصاعي ٢بل صزى٫ مضوهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت خحز الخىُٟظ، ال ٌٟٗي َالب 

بطا ما ًىإػ بهٟت ظضًت وقاملت إلابلٜ الضًً الٗمىمي، وطل٪ ب٣ًاٝ الخىُٟظ مً ج٣ضًم الًماهت بال 

التي حؿخىظب ج٣ضًم الًماهت  1935ٚكذ  21مً ْهحر 15بةٖما٫ مٟهىم اإلاسالٟت إلا٣خًُاث اإلااصة 

ت اإلاضًً ظؼثُت وال حكمل الضًً بإ٦مله.  بطا ٧اهذ مىاٖػ

ختى بٗض   1935كذٚ 21مً ْهحر  15و٢ض اؾخمغ هظا الخٟؿحر ال٣ًاجي إلا٣خًُاث اإلااصة  

م مً ويىح م٣خًُاث اإلااصة مجها والتي  117صزى٫ مضوهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت خحز الخىُٟظ، بالٚغ

 جىو في ٣ٞغتها الشاهُت ٖلى ما ًلي: 

                                                           
ت بأ٧اصًغ في  70 ، ميكىع بمجلت ال٣ًاء ؤلاصاعي،ٖضص 43/2009في مل٠ اؾخعجالي ع٢م  5/5/2009أمغ ناصع ًٖ عةِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

 .282، م: 2012، ؾىت 1
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" بال ؤهه  ًم٨ً للمضًً الظي ًىإػ ٦ال ؤو بًٗا في اإلابالٜ اإلاُالب بها، ؤن ًى٠٢ ؤصاء الجؼء 

 71اإلاخىإػ ُٞه".

ش وفي ٢غاع ن ت بالغباٍ بخاٍع  ظاء ُٞه:  07/05/2007اصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

" بن الًماهت التي ًٟغيها ال٣اهىن للخهى٫ ٖلى ب٣ًاٝ بظغاءاث اإلاخابٗت ال ج٩ىن بلؼامُت في 

بت بهىعة ظضًت ٦ما في هاػلت الخا٫، بٗض ؤ، جبحن ؤن الُٝغ  ت في مكغوُٖت الًٍغ خالت اإلاىاٖػ

بت مىيٕى اإلاُالبت بالخدهُل، باٖخباع ؤن ٖضم حكُِضهم اإلاؿخإه٠ ٖلُه ًىا ٕػ في مبضؤ ٞغى الًٍغ

ألي بىاء ٞى١ ال٣ٗاع اإلاظ٧ىع ًغظ٘ بلى ؾبب زاعط ًٖ بعاصتهم و هى ٧ىن ال٣ٗاع اإلاظ٧ىع مسهو 

إلاى٣ُت زًغاء، ٞال ٩ًىن اإلالؼم مُالبا آهظا٥ بةًضإ الًماهت اإلاظ٧ىعة َب٣ا إلاا ناع ٖلُه اظتهاص 

ت  لى".الٛٞغ ت باإلاجلـ ألٖا  72ؤلاصاٍع

ت بإ٧اصًغ :  وفي ؤمغ ناصع ًٖ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

بُت و الغؾىم   " ٌكتٍر ل٣بى٫ َلب ب٣ًاٝ جإظُل بظغاءاث الاؾخسالم الجبري للضًىن الًٍغ

،  بياٞت بلى ج٣ضًم يماهت جامً  ت في اإلاىيٕى التي في خ٨مها ٢ُام خالت الاؾخعجا٫، و ظضًت اإلاىاٖػ

اللؼوم، ما لم ًشبذ ؤن الُالب ًىإػ بجضًت في نٟخه ٦ملؼم ؤو في ٢اهىهُت الضًً ؤو في  ؤصاء الضًً ٖىض

 73مؿُغة اؾخسالنه".

 بطن ٞالخاالث التي ٌٟٗى مجها َالب ب٣ًاٝ الخدهُل مً الًماهت هي:

                                                           
بت  1935ٚكذ 21مً ْهحر  15ا في اإلااصة  " ئن الًماهت اإلاىهىم ٖليه 71 ت ظضًت و قاملت للًٍغ ال ج٨ىن الػمت ئطا ٧اهذ اإلاىاٖػ

لى، ٖضص 02/11/2000اإلاإعر في  ٢121غاع ٖضص  -اإلاُلىب ئ٣ًاٝ جىُٟظَا"  .215، م: 2005، 9، ميكىع بمجلت صٞاجغ اإلاجلـ ألٖا

ت بالغبا ٢255غاع ٖضص  72  ميكىع بمجلت ال٣ًاء  10/07/2مل٠ ٖضص  07/05/2007ٍ مإعر في ناصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

 .212، م: 2012، ؾىت 11ؤلاصاعي، ٖضص 

ت بأ٧اصًغ في  73  ، ميكىع بمجلت ال٣ًاء ؤلاصاعي،ٖضص 43/2009في مل٠ اؾخعجالي ع٢م  5/5/2009أمغ ناصع ًٖ عةِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

 .282، م: 2012، ؾىت 1
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 ;ت الجضًت في مبضؤ  ٞغى الضًً الٗمىمي  خالت اإلاىاٖػ

 ٗت الجضًت في مؿُغة جإؾِـ الضًً ال  مىمي;خالت اإلاىاٖػ

 ;ت الجضًت في مؿُغة جدهُل  الضًً الٗمىمي  خالت اإلاىاٖػ

 .اء ؤو الخدهُل ت الجضًت في ج٣اصم الضًً الٗمىمي في الٖى  خالت اإلاىاٖػ

 : خاالث وظىب ج٣ضًم الًماهاث 

ًم٨ً بظما٫ الخاالث التي ًلؼم ٞحها َالب ب٣ًاٝ الخىُٟظ بخ٣ضًم الًماهاث اإلاىهىم ٖلحها في 

 ، في خالخحن ازيخحن:15-97مً ال٣اهىن  118و  117اإلااصجحن 

ت الجضًت في ج٣ضًغ الضًً الٗمىمي أو ٢ُمخه :  الخالت الاولى : خالت اإلاىاٖػ

خمؿ٪ بإؾاؽ  وهي الخالت التي  ٌؿخ٨ثر ٞحها اإلاضًً ج٣ضًغاث الجهت اإلا٩لٟت بخإؾِـ الضًً، ٍو

ت مً ز ت ؤلاصاٍع ال٫ ٢غاعها اإلااعر في ؤ٢ل مما اٖخمضجه هظه ألازحرة، وهى ما ؤ٢غعجه الٛٞغ

 ، والظي ظاء في خُصُاجه ما ًلي: 22/02/2006

بت اإلاٟغويت ٖلحها باصٖائها بإجها ملؼمت باألصاء في  " ل٨ً خُض بن اإلاؿخإهٟت جىإػ في ٢ُمت الًٍغ

 ٘ بت اإلاظ٧ىعة ؤو في مكغوُٖتها، ٞةهه ًخٗحن ٖلحها ٢بل ٞع خضوص اإلابلٜ اإلا٣ٗى٫، وال جىإػ في مبضؤ الًٍغ

ً الًماهت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة الض مً  117ٖىي ؤمام ال٣ًاء إل٣ًاٝ بظغاءاث الخدهُل ج٩ٍى

٩ىن ألامغ اإلاؿخإه٠ بهظه الٗلت واظب الخإًُض"  .74مضوهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت، ٍو

بُت : ت في الًغاةب  والغؾىم اإلاؿخد٣ت ٖلى ئزغ مغا٢بت يٍغ  الخالت الشاهُت: خالت اإلاىاٖػ

مً اإلاضوهت الٗامت للًغاثب الىاعصة في  242اإلاٛغبي حٗضًال ٖلى م٣خًُاث اإلااصة  ؤصزل اإلاكٕغ 

بُت، وطل٪ بمىظب ٢اهىن اإلاالُت ع٢م  الباب اإلاخٗل٤ باإلاؿُغة ال٣ًاثُت اإلاُب٣ت ٖلى بزغ مغا٢بت يٍغ

                                                           
أوعصٍ مدمض ٢هغي، مغظ٘ ؾاب٤ م:  3036/4/02/2005، مل٠ ئصاعي، ال٣ؿم الشاوي ٖضص 22/02/2006مإعر في  ٢162غاع ٖضص  74

652. 
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م مً ظمُ٘ ألاخ٩ام اإلاسالٟت ال  2009لؿىت  40.08  وطل٪ بةياٞت ٣ٞغة ؤزغي والتي ظاء ُٞه: "بالٚغ

بُت بال بٗض  ًم٨ً ب٣ًاٝ جىُٟظ جدهُل الًغاثب والىاظباث والغؾىم اإلاؿخد٣ت ٖلى بزغ مغا٢بت يٍغ

بمشابت مضوهت  15-97مً ال٣اهىن ع٢م   118وي٘ الًماهاث ال٩اُٞت  ٦ما هى مىهىم  ٖلحها في اإلااصة 

 جدهُل الضًىن الٗمىمُت الؿال٠ الظ٦غ"

الجباجي بةنضاع ظضو٫ جدهُل ؤو ٢اثمت ٞٗىضما ًخىط الًُٗ في مؿُغة جصخُذ ألاؾاؽ 

بًغاصاث ؤو ؤمغ باالؾخسالم، ٞةن الًغاثب التي ًجغي جدهُلها بىاء ٖلى هظه الؿىضاث الخىُٟظًت 

بُت بمٟهىم هو ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة  مً اإلاضوهت  242حٗخبر يغاثب ناصعة ٖلى بزغ مغا٢بت يٍغ

الًغاثب والىاظباث و الغؾىم اإلاؿخد٣ت ٖلى بزغ  الٗامت للًغاثب، و لظل٪ ٞةن ٧ل مضًً ًىإػ في

بي، و ًُلب ب٣ًاٝ جىُٟظها، ٩ًىن ملؼما  بُت  في بَاع مؿ٨غة جصخُذ ألاؾاؽ الًٍغ مغا٢بت يٍغ

 بخ٣ضًم يماهاث جامً ؤصاءها وطل٪ جُب٣ُا لىو ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة  الؿالٟت الظ٦غ.

ا جدهُل ا اإلابدض الشاوي: جُب٣ُاث ئ٣ًاٝ ئظغاءاث  لضًىن الٗمىمُت وأزاَع

بٗض الخُغ١ لكغوٍ ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت ؾىٗمل ٖلى صعاؾت    

الخُب٣ُاث الٗملُت لهظه اإلاؿُغة في )اإلاُلب ألاو٫( وؤزاع ؤلا٣ًاٝ التي ًم٨ً ؤن جترجب في مىاظهت 

 الُٝغ اإلاد٩ىم وفي مىاظهت الُٝغ اإلاد٩ىم ٖلُه )اإلاُلب الشاوي(.

ألاو٫: جُب٣ُاث ئ٣ًاٝ ئظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت وؤلاق٩االث اإلاُلب 

 التي جُغخها :

ؾيخُغ١ لبٌٗ جُب٣ُاث مؿُغة ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت ومجها ب٣ًاٝ مؿُغة       

ؤلاقٗاع للٛحر الخاثؼ زم ب٣ًاٝ ؤلاهظاع الجباجي وب٣ًاٝ بظغاءاث الدجؼ في )ال٣ٟغة الاولى( والى بٌٗ 

 .ث التي جُغخها مؿُغة ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت في )ال٣ٟغة الشاهُت(ؤلاق٩اال 
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 ئظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت  ال٣ٟغة الاولى: جُب٣ُاث ئ٣ًاٝ

ٌٗخبر ا٣ًاٝ ؤلاقٗاع للٛحر الخاثؼ زم ب٣ًاٝ ؤلاهظاع الجباجي وب٣ًاٝ بظغاءاث الدجؼ مً ؤهم 

 دهُل الضًىن الٗمىمُت.ؤلاظغاءاث التي ًغص ٖلحها ب٣ًاٝ ج

 ُغة ؤلاقٗاع للٛحر الخاةؼ أوال: ئ٣ًاٝ مؿ

بن ؤلاقٗاع للٛحر الخاثؼ هى وؾُلت ٢اهىهُت جم٨ً اإلاداؾب اإلا٩ل٠ بالخدهُل بهٟت مباقغة مً 

ىت مً ًض مضًجي اإلالؼمحن بهظه  حرها مً الضًىن اإلاخمخٗت بامخُاػ الخٍؼ اؾخسالم الًغاثب والغؾىم ٚو

اء ًٖ الضًىن، وطل٪ ًٖ َ ً إلابالٜ ًمل٨ها اإلالؼمىن مً ؤظل الٞى ٤ جىظُه بقٗاع لألُٚاع الخاثٍؼ ٍغ

ً وبهٟت ٖامت ٧ل  هاالء في خضوص ما جغجب في طمتهم مً صًىن ٖمىمُت ؤو اإلا٣خهضًً ؤو اإلا٨تًر

مازل ؤلاقٗاع لٛحر  ً ؤو اإلاضًىحن بمبالٜ حٗىص ؤو ًيبػي ؤن حٗىص بلى اإلاضًىحن بخل٪ الضًىن ٍو الخاثٍؼ

اثؼ، الدجؼ لضي الٛحر اإلاىٓم في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت مً خُض ٧ىجهما آلُخحن ٢اهىهِخحن جم٨ىان الخ

الضاثً مً اؾدُٟاء صًىه مً ًض الٛحر الخاثؼ بال ؤن ألاو٫ ًُب٤ في بَاع الضًىن الٗمىمُت بِىما ًُب٤ 

 .75الشاوي باليؿبت للضًىن الخهىنُت

ت وإلاا  واإلاالخٔ ؤن ؤلاصاعة الجباثُت ٦شحرا ما جلجإ بلى ؾلى٥ هظه اإلاؿُغة إلاا لها مً ٞٗالُت وؾٖغ

 لها مً ؤزغ ٖلى جدهُل الضًىن الٗمىمُت في و٢ذ ٌؿحر وبخ٩ال٠ُ ؤ٢ل.

وهٓغا لكُٕى لجىء ال٣ابٌ واإلاداؾبحن اإلا٩لٟحن بالخدهُل بلى هظه اإلاؿُغة ال٣اهىهُت و٦شحرا ما 

 15.97مً ال٣اهىن  36اخترام م٣خًُاث اإلااصة  ٢ضم اإلاضًىىن بكإجها َلباث ب٣ًاٝ الخدهُل بما لٗضم

التي جٟغى بعؾا٫ ؤزغ بقٗاع باألصاء ٢بل مباقغة بظغاءاث الخدهُل الجبري وبما بك٩ل ٖام ل٩ىجهم 

ىن بهٟت ظضًت في مىيٕى الضًً.  ًىاٖػ

                                                           

 .119مهُٟى التراب، مغظ٘ ؾاب٤، م: 75 
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ت بإ٧اصًغ ما ًلي :   وفي هظا الؿُا١ ظاء في ؤمغ ناصع ًٖ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

جىإػ في ٖضم اخترام م٣خًُاث الخدهُل الجبري مً َٝغ ٢ابٌ الًغاثب  "وخُذ ؤن اإلاضُٖت

 76 مً الخدهُل والخجإ مباقغة بلى ؤلاقٗاع للٛحر الخاثؼ..." 36باهؼ٧ان اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة 

لهظه ألاؾباب : هد٨م ٖلىُا وابخضاثُا وخًىعٍا بة٣ًاٝ وجإظُل بظغاءاث الاؾخسالم الجبري 

ت في خ٤ اإلاضٖ ٘ الدجؼ ٖلى خؿابها البى٩ي الجاٍع ُت مً َٝغ ٢ابٌ الًغاثب باهؼ٧ان وطل٪ بٞغ

 ع٢م...اإلاٟخىح لضي البى٪ الكٗبي و٧الت الضقحرة مىيٕى بقٗاع للٛحر الخاثؼ ".

ت بالضاع البًُاء ما ًلي:  وظاء في خُصُاث ألامغ الهاصع ًٖ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

وما بٗضها مً مضوهت الخدهُل  100ث اإلاىاص " وخُض ؤن ؤلاقٗاع للٛحر الخاثؼ خؿب م٣خًُا 

بي في ؤي و٢ذ الصخيء  ًترجب ٖىه الدؿلُم الٟىعي للمبالٜ اإلاذجىػة وباإلا٣ابل اؾخسالم الضًً الًٍغ

الظي ج٩ىن مٗه خالت الاؾخعجا٫ مخىٞغة في الىاػلت زالٞا إلاا ًضُٖه اإلاضعى ٖلُه ......وخُذ ؤن 

ر الخاثؼ اإلاخدضر ٖىه ؾاب٣ا مما ٩ًىن مٗه الُلب بسهىم الًغاثب اإلاظ٧ىعة مكمىلت باإلقٗاع للٛح

 77هظه الؿىىاث ظضي".

ت بالغباٍ ما ًلي:   وفي هٟـ الؿُا١ ظاء في ألامغ الهاصع ًٖ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

"وخُض بن الشابذ مً ؤوعا١ اإلال٠ ومؿدىضاجه ؤن مً قإن الاؾخمغاع في بظغاءاث الخدهُل 

اع٥ هخاثجها ؤو صعئها باإلاؿُغة ال٣ًاثُت الٗاصًت في خالت الخىُٟظ بخضار ؤيغاع بالُالبت ًهٗب جض

                                                           

ت بأ٧اصًغ ع٢م 76   ش  93/2010أمغ ناصع ًٖ عةِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع ؽ، ٚحر ميكىع، أوعصٍ ؾُٗض  83/2010مل٠ ع٢م  8/6/2010بخاٍع

 .122 الٗمغي، مغظ٘ ؾاب٤، م:

ت بالضاع البًُاء ع٢م ؤلا أمغ ناصع ًٖ عةِـ اإلاد٨مت  77  ش  370صاٍع ، ٚحر ميكىع، أوعصٍ ؽ 368/2006مل٠ ع٢م  15/06/2006بخاٍع

 .123ؾُٗض الٗمغي، مغظ٘ ؾاب٤، م: 
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٤ جُٟٗل مؿُغة ؤلاقٗاع للٛحر الخاثؼ وجدىٍل اإلابالٜ اإلاذجىػة لخؿاب اإلاُلىب يضه مما  ًٖ ٍَغ

خٗحن الاؾخجابت له".  78ًجٗل َلب ب٣ًاٝ جىُٟظ مؿُغة ؤلاقٗاع للٛحر الخاثؼ ماؾؿا ٍو

ً الىاعص ههه ما ؤٖاله ٞان مباقغة ؤلاقٗاع للٛحر الخاثؼ مً َٝغ الجهت اإلا٩لٟت اهُال٢ا مً ألامٍغ

بالخدهُل ًمشل خالت الاؾخعجا٫ جبرع ألامغ بة٣ًاٞه بلى خحن البذ في الجىهغ وطل٪ هٓغا إلاا ًمشله هظا 

ؤلاظغاء مً تهضًض خ٣ُ٣ي للمضًً اإلاباقغ في خ٣ه والظي مً قإهه حُُٗل مهالخه اإلاالُت والخُلىلت 

اثه ت. صون ٞو  بالتزاماجه ججاه ألاشخام الظًً ًخٗامل مٗهم زهىنا بطا ٧ان اإلاضًً قغ٦ت ججاٍع

 زاهُا : ئ٣ًاٝ ؤلاهظاع الجباتي 

ؤلاهظاع هى ؤلاظغاء الظي بىاؾُخه ًخم بزُاع اإلاضًً بإصاء صًىه جدذ َاثلت ب٦غاهه ب٩اٞت الُغ١ 

ٟه ؤًًا بإهه بظغاء ًغاص به جظ٦حر اإلاض79ال٣اهىهُت م٨ً حٍٗغ ًً بمضًىهِخه وخشه ٖلى ألاصاء جدذ ، ٍو

 َاثلت مخابٗخه ببا٢ت بظغاءاث الخدهُل الجبري ألازغي.

ٗخبر ؤلاهظاع ؤو٫ بظغاء ًجب ٖلى الجهت اإلا٩لٟت بالخدهُل مباقغة في مىاظهت اإلاضًً ٢بل ؤي  َو

٣خًُاث بال ؤهه ال ٩ًىن ٢اهىهُا بال باخترام م 15.97مً ٢اهىن  39بظغاء ؤزغ وطل٪ مً زال٫ اإلااصة 

ش  41اإلااصة  التي ظاء ٞحها ما ًلي: ال ًم٨ً جبلُٜ ؤلاهظاع بال بٗض مطخي ؤظل زالزحن ًىما ابخضاء مً جاٍع

ً ًىما ٖلى ألا٢ل بٗض بعؾا٫ ؤزغ بقٗاع اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  كٍغ ؤٖاله وه٣غؤ في  36الاؾخد٣ا١ ٖو

ت بإ٧اصًغ ما ًل  ي:خُصُاث ألامغ الهاصع ًٖ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

                                                           

ت بالغباٍ ع٢م 78  ش  01أمغ ناصع ًٖ عةِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع صٍ ؾُٗض ، ٚحر ميكىع، أوع ؽ 1083/1/9مل٠ ع٢م  04/01/2010بخاٍع

 .123الٗمغي، مغظ٘ ؾاب٤، م: 

بي"، الُبٗت ألاولى ماي  -79  ٘ الًٍغ بُت بحن ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت و زهىنا الدكَغ ظهض٧ان حجُبت، "جدهُل الضًىن الًٍغ

 .277، م: 2006
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ت في خ٤ الٗاعيت بمىظب   " خُض بن الُلب ًغمي بلى الخ٨م بة٣ًاٝ بظغاءاث الخدهُل الجاٍع

... بلى خحن 10/12/2009ؤلاهظاع ألازغ جىبُه اإلااعر في  26/10/2009اإلااعر في  2501/2009ؤلاهظاع ٖضص 

ا وخُض جبحن م٘ ما ًترجب ٖلى طل٪ ٢اهىه 497/2008اهتهاء صٖىي اإلاىيٕى اإلاٟخىح اإلال٠ ؤلاصاعي 

للمد٨مت بٗض صعاؾت الُلب و جٟدو الىزاث٤ اإلاضلى بها والىهىم ال٣اهىهُت اإلاخمؿ٪ بها وصون 

اإلاؿاؽ بما ًم٨ً ؤن ٣ًطخي به في الجىهغ ؤن اإلاضُٖت جىإػ بجضًت في ٢اهىهُت الضًً مما ًخٗحن مٗه 

٢بايت ؤوالص جاًمت بلى الخ٨م بة٣ًاٝ بظغاءاث الاؾخسالم الجبري اإلاباقغة في خ٤ اإلاضُٖت مً َٝغ 

. "  80 خحن البذ في اإلاىيٕى

لى ٚغاع ؤلاقٗاع للٛحر الخاثؼ في مىاظهت اإلاضًً باإلهظاع بالخدهُل ٌك٩ل خالت اؾخعجا٫ جبرع  ٖو

ت الؾخهضاع ؤمغ بة٣ًاٝ جىُٟظه، ل٨ً ٢ض ًدؿاء٫  اللجىء بلى ٢اضخي اإلاؿخعجالث باإلاد٨مت ؤلاصاٍع

لها ؤلاهظاع وبالخالي ًٖ مضي جىاٞغ ٖىهغ الاؾخعجا٫ في َلب البٌٗ ًٖ الخُىعة التي ًم٨ً ؤن ٌك٩

في الخ٣ُ٣ت ٞةن ؤلاهظاع بالخدهُل ٌك٩ل تهضًضا للمضًً وزُغا صاهما لخ٣ى٢ه وطل٪ ل٩ىهه  .ب٣ًاٞه

ُٗي الًىء ألازًغ للجهت اإلا٩لٟت بالخدهُل إلاباقغة  ئا ٖلى اإلاضًً. َو ًمهض إلظغاءاث ؤزغي ؤقض َو

 81ه ٌٗخبر بظغاء ٢اَٗا للخ٣اصم.جل٪ ؤلاظغاءاث، ٦ما ؤه

 ئ٣ًاٝ ئظغاءاث الدجؼ زالشا : 

ٌٗخبر الدجؼ بظغاء مً بظغاءاث الخىُٟظ الجبري ألاخ٩ام والؿىضاث الخىُٟظًت ألازغي، وهى 

ا مً الخهٝغ ٞحها  وؾُلت ٢اهىهُت جسى٫ للضاثً حجؼ ؤمىا٫ مضًىه وويٗها جدذ ع٢ابت ال٣ًاء جدَى

٠ًٗ   الًمان الٗام. بما ًًغ مهلخت الضاثً، ٍو

                                                           
ت با٧اصًغع٢م   80 ش  10/2010أمغ الهاصع ًٖ عةِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع حر ميكىع، أوعصٍ ، ٚؽ268/2009مل٠ ع٢م  14/01/2010بخاٍع

 .125ؾُٗض الٗمغي، مغظ٘ ؾاب٤، م: 
ت في مضوهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت"، م٣ا٫ ميكىع بمجلت اإلاىاهج الٗضص اإلاؼصوط    81 ئبغاَُم ٣ٖاف، "ئظغاءاث الخدهُل الجبًر

 .61، م: 09/10/2006
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وؤخا٫ بكإهه ٖلى  15.97مً ٢اهىن  57بلى  44و٢ض هٓم اإلاكٕغ ؤخ٩ام الدجؼ مً زال٫ اإلاىاص 

 اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت اإلاىٓمت إلاؿُغة الدجؼ في بَاع ّ.م.م.

وباٖخباعه بظغاء مً بظغاءاث الخدهُل الجبري للضًىن الٗمىمُت ٞاهه ًم٨ً للمضًً الظي وظه 

ًاء ؤلاؾخعجالي ؤلاصاعي ب٣ًاٞه بلى خحن البض في الجىهغ وطل٪ هٓغا إلاا  ٌك٩له مً به ؤن ًُلب مً ال٣

 زُغ ٖلى خ٣ى١ اإلاضًً وال ؾُما في الخالت التي ًىإػ ٞحها في مىيٕى الضًً الٗمىمي بك٩ل ظضي.

ت بالغباٍ ما ًلي: اع ظاء في خُصُاث ؤمغ ناصع ًٖ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع  وفي هظا ؤلَا

مً ْاهغ ؤوعا١ اإلال٠ ومؿدىضاجه ٖضم اخترام مبضؤ جضعط اإلاخابٗاث ٢بل بظغاء " وخُض ًازظ 

الدجؼ التي ج٣خطخي جىظُه ؤلاهظاع بضون ناثغ وجبلُٜ ؤلاهظاع ال٣اهىوي بإصاء الضًً الٗمىمي ٢بل ؤلا٢ضام 

ت في ؤؾاؽ الضًً  ٖلى ٖملُت الدجؼ مما ًب٣ى مٗه الؿبب الجضي خى٫ طل٪ بهٝغ الىٓغ ًٖ اإلاىاٖػ

يٕى الُلب باٖخباع ازخهام ظهت ال٣ًاء الٗاصي في طل٪ وؤن خالت الاؾخعجا٫ ٢اثمت بالىٓغ إلاا مى 

 82ًترجب ًٖ مىانلت الخىُٟظ بٗض بُ٘ ألانل الخجاعي مً نٗىبت بعظإ الخالت بلى ما ٧اهذ ٖلُه ".

ئظغاءاث جدهُل  ال٣ٟغة الشاهُت: بٌٗ ؤلاق٩االث التي جُغخها مؿُغة ئ٣ًاٝ

 ُت الضًىن الٗمىم

مً بحن ؤلاق٩االث التي جُغخه مؿُغة ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت جدضًض ؤَغاٝ 

الضٖىي، ؤي ألاشخام الظًً لهم الهٟت واإلاهلخت في ج٣ضًم َلب ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت 

٘ الضٖىي في مىاظهتها مً ظهت ؤزغي، وؤق٩ا٫ جىإػ الازخهام بح ن مً ظهت، والجهاث التي ًخم ٞع

ت واإلادا٦م الابخضاثُت خى٫ ب٣ًاٝ جدهُل ؤلا٦غاه البضوي.  اإلادا٦م ؤلاصاٍع

                                                           
ت بالغباٍ ع٢م  82 ش  51أمغ ناصع ًٖ عةِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع ، ٚحر ميكىع، أوعصٍ ؾُٗض ؽ  ٢16/07م مل٠ ع  05/02/2007بخاٍع

 .126الٗمغي، مغظ٘ ؾاب٤، م: 
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 ئظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت  أوال: ئق٩ا٫ جدضًض أَغاٝ صٖىي ئ٣ًاٝ

٘ صٖىي ا٣ًاٝ الخدهُل الضًىن  ًم٨ً بظما٫ ألاشخام الظًً لهم الهٟت واإلاهلخت في ٞع

في اإلاضًىحن الخ٣ُ٣ُحن ؤو زلٟهم  خدهُل الجبري،الٗمىمُت، والظًً ًم٨ً مخابٗتهم بةظغاءاث ال

جهم  ُاع، و٧ل ألاشخام اللظًً ظٗل اإلاضًىىن مَى الخام والٗام، ؤو طو خ٣ى٢هم، واإلاخًامىحن الٚا

ذ ٣ٖاع، وألاشخام الظًً ًماعؾىن مهاما  الجباجي لضحهم بمىا٣ٞتهم، واإلاال٪ الجضًض في خالت جٍٟى

 .جىز٣ُُت

ًاٝ بلحهم اإلاٟىث بلُه ا إلالؼم بالخإ٦ض مً ؤصاء الًغاثب والغؾىم الىاظبت ٖلى اإلاٟىث في خالت ٍو

ت ؤو نىاُٖت ج٣لُضًت ؤو مٗضهُت بٗىى ؤو بضون ٖىى،  ُذ ألانل الخجاعي ؤو ماؾؿت ججاٍع جٞى

حن ؤو  ً ؤو اإلاخهٞغ ل، واإلاضبٍغ والكغ٧اث الًامىت ؤو التي جىبش٤ ًٖ ؤلاصماط ؤو الاهٟها٫ ؤو الخدٍى

ً، واإلاهٟح ن ال٣ًاثُحن، ومهٟي الكغ٧اث اإلاىدلت واإلااجمىحن ٖلى ؤمىا٫ اإلاضًً و٦خاب الًبِ اإلاؿحًر

ً ؤو اإلاضًىحن إلابالٜ حٗىص  ً و٧ل الخاثٍؼ ىان ال٣ًاثُحن واإلاداؾبحن الٗمىمُحن واإلا٣خهضًً واإلا٨تًر وألٖا

 للمضًً ألانلي.

الء ألاشخام، وجدضص الهٟت و اإلاهلخت في َلب ا٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت لها 

 .83متى ٧اهىا مخابٗحن بإي بظغاء مً بظغاءاث الخدهُل الجبري، و٧اهذ خ٣ى٢هم مخًغعة مً ظغاء طل٪

٘ الضٖىي في مىاظهتهازاهُا: ئق٩ا٫ جدضًض الجه  ت التي جٞغ

بن جدضًض اإلاضعى ٖلُه في َلب ا٣ًاٝ جدهُل بظغاءاث الضًىن الٗمىمُت ًُغح بٌٗ 

٘ يض مضًغ الًغاثب، وبطا الهٗىباث، بدُض بطا حٗل٣ذ اإلا بت ٞان الضٖىي جٞغ ت بغبِ الًٍغ ىاٖػ

ٗذ الضٖىي يض  ت بالجباًاث اإلادلُت ٞع ٗذ يض الخاػن الٗام، وبطا حٗل٣ذ اإلاىاٖػ حٗل٣ذ بخدهُلها ٞع

                                                           

 .194مدمض ال٣هغي، مغظ٘ ؾاب٤، م:   83
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٘ بكإجها يض  ألامغ بالهٝغ وباليؿبت للًغاثب التي جغجبِ بةصاعة الجماع٥، ٞان الُلب ال٣ًاجي ًٞغ

 وػٍغ اإلاالُت.

غي  اث في ٢اهىهُت  ٍو ُا للمىاٖػ بت باٖخباعه مىخجا ٖٞغ مدمض بُهت بان َلب ا٣ًاٝ جىُٟظ الًٍغ

ت  بت، ًيبػي مبضثُا ؤن ًىظه يض مضًغ الًغاثب باليؿبت للًغاثب التي جٟغيها مضًٍغ ٢غاع ٞغى الًٍغ

بت م تى الًغاثب، ولِـ يض الخاػن الٗام الظي له الهٟت في جمشُل ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بخدهُل الًٍغ

ومً جم متى هإػ َالب ؤلا٣ًاٝ في ٢اهىهُت  حٗل٤ الُلب ال٣ًاجي بة٣ًاٝ جىُٟظ ال٣غاعاث هظه ؤلاصاعة.

بت ؤو في مؿُغة جصخُدها، ؤو في ٢اهىهُت بظغاءاث جدهُلها، ٞالبض مً بصزا٫ الخاػن  ٞغى الًٍغ

ان َالب ؤلا٣ًاٝ الٗام في الضٖىي ؤؾاؾا وفي ظمُ٘ الخاالث، م٘ يغوعة بصزا٫ مضًغ الًغاثب بطا ٧

بي  .84ًىإػ في جإؾِـ الضًً الًٍغ

وبىاءا ٖلى ما ؾب٤ ًجب جىظُه َلي ا٣ًاٝ جىُٟظ ؤؾاؾا وفي ظمُ٘ ألاخىا٫ يض الخاػن الٗام، 

ت مىهبت ٖلى جإؾِـ الضًً  م٘ بصزا٫ الجهت اإلا٩لٟت لخإؾِـ الضًً الٗمىمي ٖىضما ج٩ىن اإلاىاٖػ

إلق٩ا٫ اإلاخٗل٤ بخدضًض الُٝغ اإلاضعى ٖلُه في الضٖىي، الٗمىمي، وفي هٓغ بٌٗ الباخشحن ؤن الخل ل

ت في الىٖاء ؤو في  غاٝ وؤلاقاعة بلحهم في م٣ا٫ الضٖىي ؾىاء حٗل٤ ألامغ باإلاىاٖػ وبصزا٫ ٧ل ألَا

 الخدهُل.

 ئظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت اإلاُلب الشاوي: آلازاع اإلاترجبت ًٖ ألامغ با٣ًاٝ

يخج ًٖ ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت والتي ًترجب ؾىدضص آلازاع ال٣اهىهُت التي ج

ؿغي بًٗها الازغ في مىاظهت الجهت اإلا٩لٟت  بًٗها في مىاظهت َالب ؤلا٣ًاٝ )ال٣ٟغة ألاولى( َو

 بخدهُل الضًً الٗمىمي اإلاإمىع بة٣ًاٝ جدهُله ) ال٣ٟغة الشاهُت(.
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ىن الٗمىمُت باليؿبت ال٣ٟغة الاولى : أزاع ألامغ با٣ًاٝ ئظغاءاث جدهُل الضً

 للُٝغ اإلاد٨ىم له

ت مً ؤلاظغاءاث التي جباقغ ؤمام ال٣ًاء ؤلاؾخعجالي  ًيخج ًٖ ب٣ًاٝ الضًىن الٗمىمُت مجمٖى

ؤهمها ب٣ًاٝ بظغاءاث الخدهُل في مىاظهخه واؾخٟاصجه مً الخىُٟظ اإلاعجل ب٣ىة ال٣اهىن الظي جخمخ٘ 

 ج٣ه بجمام بظغاءاث ج٣ضًغ الًماهاث ٖىض اللؼوم .به ؾاثغ ألاوامغ والاؾخعجالُت ٦ما ًل٣ي ٖلى ٖا

 مً الخىُٟظ اإلاعجل ب٣ىة ال٣اهىن أوال: اؾخٟاصة اإلاد٨ىم له 

ٖٝغ ال٣ٟه الخىُٟظ اإلاعجل بإهه اؾخصىاء مً ال٣ىاٖض الٗامت في جىُٟظ ألاخ٩ام وهى جىُٟظ للخ٨م 

م مً  م مً ؤهه ٢ابل للًُٗ ُٞه باإلاٗاعيت ؤو باالؾخئىاٝ وبالٚغ ٣حن بالٚغ الًُٗ ُٞه ٞٗال بهظًً الٍُغ

 ولهظا ال ًجىػ في ٚحر الخاالث التي هو ٖلحها ال٣اهىن.

مىذ بمىظبه للخ٨م ؤو  والخىُٟظ اإلاعجل ب٣ىة ال٣اهىن هى الظي ٣ًغعه ال٣اهىن في خاالث مُٗىت ٍو

ذ به مً َٝغ هظا ألازحر ٖ لى ألامغ ال٣ًاجي ٢ىة جىُٟظًت صون جضزل مً ال٣اضخي بط ال خاظت للخهٍغ

 ٨ٖ85ـ خاالث الخىُٟظ اإلاعجل ال٣ًاجي.

وحٗخبر ألاوامغ والاؾخعجالُت مً ؤهم ألاخ٩ام التي جخمخ٘ بسانُت الخىُٟظ اإلاعجل ب٣ىة ال٣اهىن، 

 مً ١.م.م الظي ًجغي ؾُا٢ه ٖلى ما ًلي :  153وهى ما ج٣غع مً زال٫ هو الٟهل 

م٨ً لل٣اضخي م٘ طل٪ ؤن "ج٩ىن ألاوامغ والاؾخعجالُت مكمىلت بالخىُٟظ اإلاعجل ب٣ىة ا ل٣اهىن ٍو

 ٣ًُض الخىُٟظ بخ٣ضًم ٦ٟالت "،

                                                           
ـ الٗلىي الٗبضالوي ، "ال٣اهىن ال٣ًاتي الخام  85  .253، م: 1986الضٖىي وألاخ٩ام" الُبٗت ألاولى  -الجؼء الشاوي–ئصَع
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ومٗجى ٧ىن ألاوامغ والاؾخعجالُت مكمىلت بالخىُٟظ اإلاعجل ب٣ىة ال٣اهىن  ؤن اإلاؿخُٟض مجها  

ًم٨ىه حؿلم اليسخت الخىُٟظًت إلاباقغة الخىُٟظ بمجغص ؾلى٥ مؿُغة الخبلُٜ، وفي خالت الاؾخعجا٫ 

خم الخىُٟظ مً  ألانل خُض حؿلم اليسخت الخىُٟظًت بمجغص الى٤ُ باألمغ. ال٣هىي ًخم الخىُٟظ ٖلى ٍو

زال٫ ج٣ضًم َلب ٞخذ مل٠ جىُٟظي وؤصاء الغؾىم ال٣ًاثُت الىاظبت وازخُاع الٗىن ال٣ًاجي لخ٩لُٟه 

غ إلادًغ الخىُٟظ ؤو مدًغ  بالخىُٟظ والظي ٣ًىم بةظغاءاث الخىُٟظ الٗاصًت مً بهظاع للمىٟظ ٖلُه وجدٍغ

البا ما الا  اع، ٚو مخىإ ًٖ الخىُٟظ، ل٨ً و خؿب البٌٗ ٞةهه ٢لما ًٟخذ مل٠ الخىُٟظ في هظا ؤلَا

بت ؤو الضًً الٗمىمي بالضٞ٘ ؤمام ال٣ابٌ بدهىله ٖلى ؤمغ بة٣ًاٝ الخدهُل.  ٨ًخٟي اإلالؼم بالًٍغ

٣ىة ال٣اهىن وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ألاوامغ والاؾخعجالُت و هٓغا ل٩ىجها مكمىلت بالخىُٟظ اإلاعجل ب

ذ الٟهل ) مً ١.م.م( الظي هو في ٣ٞغجه ألازحرة ٖلى ما  147ٞهي ال ج٣بل ب٣ًاٝ الخىُٟظ وطل٪ بهٍغ

 ًلي:

" ال جُب٤ م٣خًُاث ال٣ٟغاث الشالشت والغابٗت والخامؿت والؿاصؾت والؿابٗت مً هظا الٟهل  

٣ًاٝ الخىُٟظ اإلاعجل ال٣ًاجي بطا ٧ان الخىُٟظ اإلاعجل ب٣ىة ال٣اهىن "، ٞبٗض ؤن هٓم اإلاكٕغ مؿُغة ب

اؾدشجى مً طل٪ الخىُٟظ اإلاعجل ب٣ىة ال٣اهىن والظي ال ٣ًبل ب٣ًاٝ الخدهُل. وبن ؤم٨ً ب٣ًاٞه 

٣ت ٚحر مباقغة جخمشل في بزاعة الهٗىبت في الخدهُل.  بٍُغ

ت مً ألاوامغ والاؾخعجالُت الهاصعة في ماصة ب٣ًاٝ جىُٟظ الضًىن الٗمىمُت  وبمُالٗت مجمٖى

ذ  86بإن ؤٚلبها ًهغح ٞحها بإجها مكمىلت بالخىُٟظ اإلاعجل ب٣ىة ال٣اهىن هجض  م٘ الٗلم بإن ٖضم الخهٍغ

ذ بظل٪ وال ٩ًىن ملؼما به بال في خاالث  بظل٪ ال ٌٛحر مً ٧ىجها مكمىلت به بل ٌٗجي ال٣اضخي مً الخهٍغ

 الخىُٟظ اإلاعجل ال٣ًاجي.

                                                           
ت بالغباٍ ع٢م أمغ ناصع ًٖ  86 ش  72عةِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع   39/1/2010مل٠ ع٢م  23/02/2010بخاٍع
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ت في مىاظهت َازاهُا: ئ٣ًاٝ ئظغاءاث الخدهُل   لب ؤلا٣ًاٝ الجاٍع

بن ؤهم ؤزغ ًخىلض ًٖ ألامغ بة٣ًاٝ جىُٟظ صًً ٖمىمي ًخمشل في ب٣ًاٝ بظغاءاث الخدهُل في 

 مىاظهت َالب ؤلا٣ًاٝ )الجهت اإلا٩لٟت بالخدهُل(.

ٞةطا ٧ان َلب ؤلا٣ًاٝ ًىهب مشال ٖلى بظغاءاث الدجؼ ٞان ألامغ باإل٣ًاٝ ٌكمل بظغاءاث 

ًجب ٖلى الجهت اإلا٩لٟت بالخدهُل ؤن جى٠٢ ظمُ٘ بظغاءاث الدجؼ وما ًلُه مً بظغاءاث ؤزغي بط 

ش الى٤ُ  الخدهُل بلى ٚاًت البض في مىيٕى الجزإ. بن مٟٗى٫ ب٣ًاٝ جدهُل الضًً الٗمىمي مً جاٍع

ت بطا ٧ان الجزإ مٗغويا ؤمامها ؤو  باألمغ به بلى ٚاًت نضوع ٢غاع باث في اإلاىيٕى ًٖ الجهت ؤلاصاٍع

. بهضوع خ٨م ٢ًاجي بصاعي   في اإلاىيٕى

مخض مٟٗىله في  ت في اإلاىيٕى بلى بلٛاء الضًً اإلاخىإػ خىله ٞان ؤلا٣ًاٝ ًخإبض ٍو ٞةطا آلذ اإلاىاٖػ

خم اؾخئىاٝ بظغاءاث  الؼمً، وبطا جم جإًُض الضًً ٖلى مؿخىي اإلاىيٕى ػا٫ مٗه مٟٗى٫ ؤلا٣ًاٝ ٍو

لخىُٟظ ؤن ًدخج بالخ٣اصم الخدهُل مً الُٝغ الجهت اإلاُٗىت، بط ال ًم٨ً للمؿخُٟض مً ب٣ًاٝ ا

اإلاؿ٣ِ بٗض ػوا٫ مٟٗى٫ ؤلا٣ًاٝ للٗلل الؿاب٣ت ألن اإلاضة التي ٌؿغي ٞحها ب٣ًاٝ الخدهُل ال ٌؿغي 

زاللها الخ٣اصم ؤو بٗباعة ؤوضر ألن ب٣ًاٝ الخدهُل ٣ًُ٘ الخ٣اصم الغباعي اإلاؿ٣ِ للمُالبت بالضًً 

 87الٗمىمي.

 اللؼوم  اءاث ج٣ضًم الًماهاث ٖىضزالشا: ئجمام ئظغ 

ي الجضًت والاؾخعجا٫ ًجب حًُٗض َلب ب٣ًاٝ الخىُٟظ بخ٣ضًم يماهاث  باإلياٞت بلى قَغ

خُض ًخٗحن ٖلى اإلاضًً ال٣ُام بجمُ٘  جامً اؾخسالم الضًً الٗمىمي اإلاُلىب ب٣ًاٝ جدهُله.

                                                           

ىت "، أَغوخت لىُل ص٦خىعاٍ في الخ٣ى١  87  خماصة بً اإلاسخاع، "الؿىضاث الخىُٟظًت الؾخسالم صًىن الضولت مً َٝغ ٢ابٌ الخٍؼ

 .213، م: ٧2003/2004لُت الخ٣ى١ الضاع البًُاء الؿىت الجامُٗت 
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ؤلاظغاءاث الالػمت لخ٣ضًم جل٪ الًماهاث وطل٪ بىيٗها بحن ًضي اإلاداؾب اإلا٩ل٠ بالخدهُل ًٖ 

ت بطا ٧اهذ ٖباعة ًٖ عهً ٣ٖاعي ؤو بالسجل الخجاعي لضي َ ٤ حسجُلها لضي اإلاداٞٓت ال٣ٗاٍع ٍغ

ت بطا ٧اهذ ٖباعة ًٖ ؤنل ججاعي.  اإلاد٨مت الخجاٍع

اًت هظا الالتزام هى ا٢خهاع صوع ال٣ًاء ؤلاؾخعجالي ؤلاصاعي ٖلى ؤلاقهاع ٖلى ج٣ضًم الًماهت،  ٚو

م بظغاءاث ج٣ضًمها وهى ما ظاء في مىُى١ ألاوامغ الهاصعة وؤمغ اإلاؿخُٟض مً ب٣ًاٝ الخدهُل بةجما

ت بإ٧اصًغ و الظي ظاء في مىُى٢ت ما  بة٣ًاٝ الخىُٟظ، مً بُجها ألامغ الهاصع ًٖ عثِـ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

 ًلي : 

ت  1" هد٨م ٖلىُا ابخضاثُا ُٚابُا في الك٩ل ٢بى٫ الُلب في اإلاىيٕى  ٢بى٫ الًماهت ال٣ٗاٍع

" طي الغؾم ال٣ٗاعي ٖضص 1إلاضعي واإلاخمشلت في اإلال٪ اإلاؿمى "ا٦غامٗلُ٪اإلا٣ضمت مً َٝغ ا

لى ه٣ٟخه يماها   158098/09 وألامغ بدىُٟظ الغهً الجبري لٟاثضة الخاػن الٗام بؿعي مً اإلاضعي ٖو

ت ٖىض الا٢خًاء". بي مىيٕى اإلاىاٖػ  88ألصاء الضًً الًٍغ

َاع، ٣ًخهغ ٖلى ٢بى٫ الًماهت اإلا٣ضمت ولظل٪ ٞان صوع ال٣ًاء ؤلاؾخعجالي ؤلاصاعي في هظا ؤلا 

مً َٝغ َالب ب٣ًاٝ الخدهُل، وؤلاقهاص ٖلى ٦ٟاًتها لخإمحن اؾخسالم الضًً الٗمىمي وبنضاع 

ألامغ جبٗا لظل٪ بةجمام بظغاءاث ج٣ضًمها بحن ًضي اإلاداؾب اإلا٩ل٠ بالخدهُل بِىما ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ 

 اإلاضًً بجمام ؤلاظغاءاث اإلاظ٧ىعة.

ترجب ٖلى ٖ ضم بجمام بظغاءاث ج٣ضًم الًماهت زبىث الخ٤ للجهت اإلا٩لٟت بالخدهُل في ٍو

 اؾخئىاٝ بظغاءاث الخدهُل و مباقغتها في مىاظهت اإلاضًً.

                                                           

ش  74/2010اصع ًٖ عةِـ اإلاد٨مت بأ٧اصًغ ع٢م أمغ ن 88  ؽ، أوعصٍ ؾُٗض الٗمغي، مغظ٘  2010-54مل٠ ع٢م  4/5/2010بخاٍع

 .151ؾاب٤، م: 
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مىاظهت الجهت  ال٣ٟغة الشاهُت: آزاع ألامغ با٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت في

 اإلا٩لٟت بالخدهُل 

ىمُت في مىاظهت الجهت اإلا٩لٟت بالخدهُل ًم٨ً بظما٫ آزاع ألامغ بة٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗم

 )الُٝغ اإلاد٩ىم ٖلُه( ُٞما ًلي:

ت لخأمحن أوال: ئم٩اهُت ٢ُام الجهت اإلا٩لٟت بالخدهُل ببٌٗ ؤلاظغاءاث الخدُٟٓ

 اؾخسالم الضًً الٗمىمي 

 ت لخأمحن اؾخسالم الضًً الٗمىمي ئم٩اهُت ال٣ُام باإلظغاءاث الخد1ُٟٓ-

ل في ٞغوؿا، ؤي ألامغ بة٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت، وجىهُو في ٖلى ٚغاع ما ظغي به الٗم 

ىت، ٌٗخ٣ض  89هٟـ الى٢ذ ٖلى بم٩اهُت اجساط الخضابحر الخدُٟٓت مً َٝغ ؤلاصاعة لًمان خ٣ى١ الخٍؼ

البٌٗ بإن لل٣ابٌ ٧امل الهالخُاث الجساط ظمُ٘ ؤلاظغاءاث الخدُٟٓت اإلاىهىم ٖلحها بال٣اهىن 

حرها مً ؤلاظغاءاث الخدُٟٓت التي ال للخٟاّ ٖلى اإلاا٫ الٗا م، مً حجؼ وعهً  ج٣ُُض اخخُاَي ٚو

 جخٗاعى م٘ آلازاع اإلاترجبت ًٖ نضوع ألامغ بة٣ًاٝ الخدهُل.

بن اجساط هظه ؤلاظغاءاث الخدُٟٓت مً َٝغ الجهت اإلا٩لٟت بالخدهُل ٢ض ًخٗاعى م٘ ما ًترجب 

ي ٖلى ٣ٖاعاث اإلاضًً ٢ض ًًغ بمهالخه، ٦ما ؤن ًٖ ألامغ باإل٣ًاٝ مً ؤزاع ٢اهىهُت. ٞةظغام عهً عؾم

عهً ؤنله الخجاعي وبقهاعه بسجله الخجاعي ٢ض ًازغ ٖلى الؿحر الٗاصي إلا٣اولخه م٘ ألاشخام 

 اإلاخٗاملحن مٗه.

ىت الٗامت، جخمشل  ولهظا ٞان الًماهت ال٩اُٞت والخ٣ُ٣ُت التي مً قإجها ؤن جدٟٔ خ٣ى١ الخٍؼ

لي ؤلاصاعي ؾُاؾت ناعمت في بَاع ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت، في يغوعة ههج ال٣ًاء ؤلاؾخعجا

                                                           
 82ٖبض الغخمان بلُال وعخُم الُىع، مغظ٘ ؾاب٤، م:  89
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ا الجضًت  مً زال٫ الخدغي و الخض٤ُ٢ في مضي جىاٞغ قغوٍ ب٣ًاٝ الخدهُل وال ؾُما قَغ

والاؾخعجا٫ وطل٪ لؿض الباب في وظه اإلاضًىحن ؾُئي الىُت والظًً ال ًغمىن ؾىي بلى اإلاماَلت 

٠ في ؤصاء الضًىن الٗمىمُت  .والدؿٍى

 مغ با٣ًاٝ الخدهُل زاهُا: ئم٩اهُت الًُٗ في ألا 

ا، ٞهي لِؿذ مجزهت ًٖ ٧ل ٢هىع ؤو زُإ، لظل٪ ٧ان  هٓغا ل٩ىن ألاخ٩ام ال٣ًاثُت ٖمال بكٍغ

لؼاما ٖلى اإلاكٕغ ؤن ًدُذ للخهم الظي زؿغ الضٖىي ؤو لم جلبى ٧ل َلباجه ٞغنت َلب جضاع٥ ما 

 ىن.قاب جل٪ ألاخ٩ام مً مجاٞاة للخ٣ُ٣ت وال٣اه

واٖخباعا ل٩ىن ألاوامغ الهاصعة بة٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت ؤخ٩ام ٢ًاثُت، ٞةجها ج٣بل 

الًُٗ ٞحها قإجها في طل٪ قإن باقي ألاخ٩ام ألازغي، وهى ؤهم ؤزغ ًترجب ًٖ نضوع ألامغ بة٣ًاٝ 

وبالغظٕى  الخدهُل في مىاظهت الُٝغ اإلاد٩ىم ٖلُه، ٦ما ؤهه بمشابت ججؿُض لخٗضص صعظاث الخ٣اضخي.

مً ال٣اهىن  7مً ١.م.م اإلادا٫ ٖلُه بمىظب اإلااصة  153بلى ال٣ٟغجحن الشالشت و الغابٗت مً الٟهل 

 هجضهما ٣ًغعان ما ًلي : 41.90

"ال ًًُٗ في هظه ألاوامغ بالخٗغى... ًجب ج٣ضًم الاؾخئىاٝ صازل زمؿت ٖكغ ًىما مً جبلُٜ  

 زالٝ طل٪، و ًٟهل في الاؾخئىاٝ بهٟت اؾخعجالُت..." ألامغ ٖضا في الخاالث التي ٣ًغع ٞحها ال٣اهىن 

وبظل٪ ٞان ألامغ بة٣ًاٝ جدهُل صًً ٖمىمي وهٓغا ل٩ىهه ؤمغا اؾخعجالُا، ٞهى ال ٣ًبل الًُٗ 

ذ ال٣ٟغة الشالشت مً الٟهل الىاعص ههه ؤٖاله، ل٨ىه ٣ًبل الاؾخئىاٝ ٖلى ٚغاع  ُٞه بالخٗغى بهٍغ

 ألاخ٩ام ال٣ًاثُت ألازغي.

ا ًخٗل٤ بُغ١ الًُٗ الٗاصًت، ؤما باليؿبت لُغ١ الًُٗ ٚحر الٗاصًت ٣ٞض جباًيذ آلاعاء هظا ُٞم

بكإن ؾلى٦ها يض ألاوامغ والاؾخعجالُت، وال ؾُما باليؿبت لخٗغى الٛحر الخاعط ًٖ الخهىمت 
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٤  والًُٗ بةٖاصة الىٓغ. ذ ًبُذ الًُٗ في ألاوامغ والاؾخعجالُت ًٖ ٍَغ وهٓغا لٗضم وظىص هو نٍغ

ى الٛحر الخاعط ًٖ الخهىمت، ٣ٞض جباًيذ ؤعاء ال٣ٟهاء و مىا٠٢ ال٣ًاء في هظا الخهىم بحن حٗغ 

و٢ض جم جغظُذ الغؤي ال٣اثل بجىاػ مماعؾت حٗغى الٛحر  مً ًجحز ؾلى٥ هظا الًُٗ و مً ال ًجحز طل٪.

غه في ٖضم وظى  ص هو الخاعط ًٖ الخهىمت ختى يض ألاخ٩ام والاؾخعجالُت، وهى عؤي ؾضًض ًجض جبًر

ذ ًمى٘ مماعؾت هظا الًُٗ يض ألاوامغ والاؾخعجالُت.  90نٍغ

ؤما باليؿبت للًُٗ بةٖاصة الىٓغ ٣ٞض ازخلٟذ آلاعاء بكإهه، ولى ؤن الغؤي الٛالب هى ٖضم ظىاػ 

 مً ١.م.م التي جىو ٖلى ما ًلي : 402مماعؾت هظا الًُٗ بىاء ٖلى ال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل 

 ي ال ج٣بل الًُٗ بالخٗغى و الاؾخئىاٝ مىيٕى بٖاصة الىٓغ....""ًم٨ً ؤن ج٩ىن ألاخ٩ام الت 

اهُال٢ا مما ظاء في هظه ال٣ٟغة ٞان ألاخ٩ام التي ال ج٣بل الًُٗ ٞحها بةٖاصة الىٓغ جخمشل خهغا 

غ في ألاوامغ والاؾخعجالُت التي وبن ٧اهذ ال  في ألاخ٩ام التي ال ج٣بل الخٗغى والاؾخئىاٝ، وهى ما ال ًخٞى

 خٗغى بال ؤجها ج٣بل الاؾخئىاٝ.ج٣بل ال

م مً وظاهت هظا الغؤي واهُبا٢ه ٖلى ألاوامغ والاؾخعجالُت الهاصعة ًٖ عئؾاء  ل٨ً وبالٚغ

خباع ألاوامغ والاؾخعجالُت الهاصعة ًٖ الغئؾاء  ت، بال ؤن ال٣اثلحن به لم ًإزظوا بٗحن الٖا اإلادا٦م ؤلاصاٍع

ت والتي ال   ج٣بل الخٗغى ٦ما ال ج٣بل الاؾخئىاٝ.ألاولحن إلادا٦م الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

ت ًماعؾىن مهام ال٣ًاء  ٨ٞما هى مٗلىم ٞان الغئؾاء ألاولحن إلادا٦م الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

٧لما ٧ان الجزإ مٗغويا ؤمام مد٨متهم، وألاوامغ والاؾخعجالُت الهاصعة ٖجهم ال ج٣بل  الاؾخعجالي

                                                           

لى ٖلى مدا٦م اإلاىيٕى في اإلاىاص اإلاضهُت 90  "، مُبٗت -لىا٢٘ و ال٣اهىن مداولت للخمُحز بحن ا-مدمض ٦كبىع، " ع٢ابت اإلاجلـ ألٖا

 .18-17، م: 2001-1422الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء، الُبٗت الاولى
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هُت الًُٗ ٞحها بةٖاصة الىٓغ اؾدىاصا بلى ؤخض الاؾخئىاٝ ٦ما ال ج٣بل الخٗغى، مما ًم٨ً ال٣ى٫ بةم٩ا

 مً ١.م.م.  402ألاؾباب اإلاىهىم ٖلحها في الٟهل 

 ٤ وؾِخم الخُغ١ الؾخئىاٝ ألاوامغ الهاصعة بة٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت باٖخباعه الٍُغ

 الٗاصي الظي ًب٣ي للمد٩ىم ٖلُه ؾلى٦ه، صون الخٗغى الظي ال ًم٨ً بٖماله باليؿبت لألوامغ 

٤ الٛحر  والاؾخعجالُت ،٦ما ؾِخم الخُغ١ للًُٗ بالى٣ٌ في ألامغ بة٣ًاٝ الخدهُل باٖخباعه الٍُغ

 الٗاصي للًُٗ في هظه ألاوامغ، والظي ال ًسخل٠ ال٣ٟه و ال ال٣ًاء خى٫ بم٩اهُت ؾلى٦ه.

 الًُٗ باالؾخئىاٝ في ألامغ با٣ًاٝ الخدهُل : -1

الًُٗ الٗاصًت، واؾخٗماله خ٤ في ظمُ٘ ألاخىا٫،  ٌٗخبر الًُٗ باالؾخئىاٝ ؤهم َغ١          

٣ا ٖاصًا للًُٗ ألن اإلاكٕغ ال ٌكتٍر في مماعؾخه ؤًت بظغاءاث اؾخصىاثُت، وهٓغا ل٩ىن  واٖخبر ٍَغ

 الاؾخعجاليٞهي جسً٘ لألخ٩ام الٗامت لل٣ًاء  اؾخعجالُتألاوامغ الهاصعة بة٣ًاٝ الخدهُل ؤوامغ 

ت.ؾىاء الىاعصة في ١.م.م ؤو الىاعص  ة ب٣اهىن بخضار مدا٦م الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

مً ١.م.م  هجضه ًدضص ؤظل اؾخئىاٝ ألاوامغ والاؾخعجالُت في   153وبالغظٕى بلى هو الٟهل 

ش الخبلُٜ، وهى ؤظل ٢هحر م٣اعهت م٘ ؤظل  15جبخضت   ًىما اإلا٣غع باليؿبت الؾخئىاٝ  30ًىما مً جاٍع

ت. الاؾخعجاليل٣ًاء ألاخ٩ام ألازغي، وفي طل٪ مغاٖاة لخهىنُت ا  وما ًُب٘ بظغاءاجه مً ٌؿغ وؾٖغ

ت اإلاسخهت في  خم اؾخئىاٝ ألاوامغ الهاصعة بة٣ًاٝ الخدهُل ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع ٍو

، خٟاْا اؾخعجالُتحك٨ُلتها الجماُٖت، ل٨ً اإلاكٕغ خض ٖلى الٟهل في اؾخئىاٝ جل٪ ألاوامغ بهٟت 

ت في البض.وما جخُلبه م الاؾخعجاليٖلى َابٗها  دت الجهت  ً ؾٖغ و٢ض خضص اإلاكٕغ بهٟت نٍغ

مً ال٣اهىن اإلادضر إلادا٦م  5اإلاسخهت بالىٓغ في اؾخئىاٝ ألاوامغ والاؾخعجالُت مً زال٫ اإلااصة 
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ت بالىٓغ في اؾخئىاٝ  ت و التي ظاء ٞحها ما ههه: " جسخو مدا٦م الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

ت و ؤ  وامغ عئؾائها ما ٖضا بطا ٧اهذ هىا٥ م٣خًُاث ٢اهىهُت مسالٟت"ؤخ٩ام اإلادا٦م ؤلاصاٍع

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الًُٗ باالؾخئىاٝ في ألاوامغ الهاصعة بة٣ًاٝ الخىُٟظ الضًىن الٗمىمُت، ال 

 ًى٠٢ جىُٟظ هظه ألاوامغ ل٩ىجها مكمىلت بالخىُٟظ اإلاعجل ب٣ىة ال٣اهىن.

 :الًُٗ بالى٣ٌ في ألامغ با٣ًاٝ الخدهُل -2

لى بإن: "٧ل خ٨م ؤو ٢غاع اهتهاجي ٚحر ٢ابل للًُٗ بالخٗغى ؤو الاؾخئىاٝ  ل٣ض ٢غع اإلاجلـ ألٖا

٩ًىن ٢ابال للًُٗ بالى٣ٌ، ال ٞغ١ في هظا بحن ألاخ٩ام التي جهضع في مىيٕى الخ٤ ؤو بمجغص اجساط 

 .91بظغاء و٢تي"

ت الهاصعة بة٣ًاٝ جدهُل واهُال٢ا مما ظاء في هظا ال٣غاع، ج٩ىن ألاوامغ وألاخ٩ام الاهتهاثُ

لى، و حٗخبر ؤخ٩اما اهتهاثُت ٢ابلت للًُٗ  الضًىن الٗمىمُت ٢ابلت للًُٗ بالى٣ٌ ؤمام اإلاجلـ ألٖا

ت بمىاؾبت هٓغهم في َلباث  بالى٣ٌ ، ألاوامغ الهاصعة ًٖ الغئؾاء ألاولحن إلادا٦م الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

ضما ٩ًىن الجزإ مٗغويا ؤمام ؤهٓاع ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت بد٨م ازخهانهم بظل٪ ٖى

ذ هو الٟهل  مً  153مدا٦مهم، وحٗخبر هظه ألاوامغ ؤخ٩اما اهتهاثُت ل٩ىجها ال ج٣بل الخٗغى بهٍغ

 ١.م.م، ٦ما ؤجها ال ج٣بل الاؾخئىاٝ مما ًجٗلها ٢ابلت للًُٗ بالى٣ٌ.

ت بمىاؾبت ه ٓغها في اؾخئىاٝ ؤما ُٞما ًخٗل٤ باألخ٩ام الهاصعة ًٖ مدا٦م الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

ت، ٞخ٩ىن ٢ابلت للًُٗ بالى٣ٌ بطا لم ج٨ً ُٚابُت ٢ابلت  ألاوامغ الهاصعة ًٖ عئؾاء اإلادا٦م ؤلاصاٍع

للخٗغى، ؤو بمٗجى ؤزغ ج٩ىن هظه ألاخ٩ام ٢ابلت للًُٗ بالى٣ٌ بطا ٧اهذ خًىعٍت ؤو بمشابت خًىعٍت 

                                                           

ش ٢1794غاع ٕ  91  م الُالب، "الكغح الٗملي ل٣اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت"، اإلاُبٗت  1984أ٦خىبغ  3، الهاصع بخاٍع أوعصٍ ٖبض ال٨ٍغ

ل  ىُت، مغا٦ل الُبٗت الخامؿت، ابٍغ  .134م:  ،2009الىعا٢ت الَى
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ُابُا ٞهي ج٣بل الخٗغى وال ج٣بل بالخالي ألجها ال ج٣بل الخٗغى ٦ما ال ج٣بل الاؾخئىاٝ، ؤما بطا نضعث ٚ

 الًُٗ ٞحها بالى٣ٌ.

ت التي جىٓغ في اؾخئىاٝ ألاوامغ الهاصعة بة٣ًاٝ  وبطا ٧ان مً خ٤ مد٨مت الاؾخئىاٝ ؤلاصاٍع

جدهُل الضًىن الٗمىمُت، ؤو في الخٗغى يض ألاخ٩ام الاؾخئىاُٞت الهاصعة ٖجها في ماصة ب٣ًاٝ 

ووكغه ؤمامها مً ظضًض مىا٢كت بظل٪ ما ٢غعه الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه  الخىُٟظ، ؤن ج٣ىم بُغح الجزإ

لخصخُذ ما قابه مً ُٖىب، ؾىاء حٗل٣ذ هظه الُٗىب بى٢اج٘ الجزإ ؤو اجهلذ بخُب٤ُ خ٨م ال٣اهىن 

لى( ؤن جسىى ُٞما زايذ ُٞه مدا٦م اإلاىيٕى  ٖلى جل٪ الى٢اج٘، ٞلِـ إلاد٨مت الى٣ٌ )اإلاجلـ ألٖا

ب٣ى لها  الخ٤ في الىٓغ ُٞما ٌكىب الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ؤمامها مً زُإ في جُب٤ُ بدؿب ألانل ٍو

 ال٣اهىن ؤو الى٢اج٘.          

 زاجمت :

وؤزحرا ًم٨ً ال٣ى٫، بان الٗمل ال٣ًاجي ؤلاصاعي ٌٗٝغ جطخما في ألاخ٩ام الهاصعة في ماصة 

نا ٢اهىهُت جىٓم ب٣ًاٝ بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت، والتي مً زاللها ٌؿخُُ٘ ؤن ًً٘ ههى 

مؿُغة ب٣ًاٝ جدهُل الضًىن الٗمىمُت جىُٓما مد٨ما، ل٩ىن ال٣ًاء ٌؿهغ ٖلى خماًت خ٣ى١ 

م٨ً جإؾِـ ب٣ًاٝ  ُت ال٣اهىهُت مً َٝغ ؤلاصاعة، ٍو اتهم وهى الظي ًًمً اخترام الكٖغ ألاٞغاص وخٍغ

ز٣ُا بد٣ى١ ألاٞغاص بظغاءاث جدهُل الضًىن الٗمىمُت مً زال٫ َابٗه الخ٣ىقي، ٞهى ًخهل اجهاال و 

اث الجباثُت ًجٗل محزان ال٣ىي مسخال، مما ٌؿخضعي  ججاه الضولت، الن مغ٦ؼ هظه ألازحرة في بَاع اإلاىاٖػ

حن، وهى ما جم جُٟٗله مً زال٫ جإؾِـ هٓام ب٣ًاٝ  اصة الخىاػن بحن الُٞغ جضزل ال٣ًاء ؤلاصاعي إٖل

 242إلاٛغبي ب٣اهىهُتها بك٩ل يمجي في اإلااصة جدهُل الضًىن الٗمىمُت والتي  بمىظبها اٖتٝر اإلاكٕغ ا

 مً اإلاضوهت الٗامت للًغاثب وهي ؤو٫ مغة ًخضزل ٞحها اإلاكٕغ لخىُٓم ظاهب مً ظىاهب هظه اإلاؿُغة.
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 ٘الةدـــــــــــت اإلاغاظــــــــــ 

 ال٨خب :  

ـ الٗلىي الٗبضالوي: "ال٣اهىن ال٣ًاجي الخام  - ام"، الضٖىي وألاخ٩ -الجؼء الشاوي–بصَع

 .1986الُبٗت ألاولى 

-  ٘ بُت بحن ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت وزهىنا الدكَغ ظهض٧ان حجُبت : "جدهُل الضًىن الًٍغ

بي"، الُبٗت ألاولى ماي   .2006الًٍغ

ىُت،  - م الُالب: "الكغح الٗملي ل٣اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت"، اإلاُبٗت الىعا٢ت الَى ٖبض ال٨ٍغ

ل   . 2009مغا٦ل الُبٗت الخامؿت، ابٍغ

ٖبض الغخمً ابلُال وعخُم الُىع: "جدهُل الًغاثب والضًىن الٗمىمُت ٖلى يىء اإلاضوهت  -

 .2000("،  مُبٗت ألامىُت، ؾىت 15-97الجضًضة )٢اهىن 

ت، ميكىعاث ٩ٖاّ  - ٖبض هللا خضاص: ال٣ًاء ؤلاصاعي ٖلى يىء ال٣اهىن اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع

 . 1994الغباٍ َبٗت  –

اث ا - بت امام ال٣ًاء اإلاٛغبي"، صاع مدمض ٢هغي: "الىاٖػ لجباثُت اإلاخٗل٣ت بغبِ وجدهُل الًٍغ

 .2011ابي ع٢غا١، الُبٗت الشالشت، 

لى ٖلى مدا٦م اإلاىيٕى في اإلاىاص اإلاضهُت - مداولت للخمُحز بحن -مدمض ٦كبىع: "ع٢ابت اإلاجلـ ألٖا

 .2001-1422"، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء، الُبٗت الاولى-الىا٢٘ وال٣اهىن 

ت والخُب٤ُ"، َبٗت  - اث الجباثُت باإلاٛغب بحن الىٍٓغ بض الغخمً ابلُال: "اإلاىاٖػ مدمض مغػا١ ٖو

1998. 

-مهُٟى التراب: "اإلاسخهغ الٗملي في ال٣ًاء وال٣اهىن م٣االث ٢اهىهُت بدىر مخسههت -

بُت بحن  ال٣ًاء الكامل و٢ًاء ؤلالٛاء ت الًٍغ  .2008ُبٗت الاولى "، مُبٗت ألامىُت الغباٍ ، ال-اإلاىاٖػ

غوخاث والغؾاةل :   ألَا

ىت"،  - خماصة بً اإلاسخاع: "الؿىضاث الخىُٟظًت الؾخسالم صًىن الضولت مً َٝغ ٢ابٌ الخٍؼ

 . 2003/2004ؤَغوخت لىُل ص٦خىعاه في الخ٣ى١ ٧لُت الخ٣ى١ الضاع البًُاء، الؿىت الجامُٗت 
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- ٘ و ال٣ًاء اإلاٛغبي"، ؤَغوخت  ٖبض الخمُض الخىىصي: "جدهُل الضًىن الٗمىمُت في الدكَغ

لىُل الض٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام هى٢كذ ب٩لُت الخ٣ى١ ؤ٦ضا٫ الغباٍ، ظامٗت مدمض الخامـ ؾىت 

2006. 

بت بحن صٖىي ؤلالٛاء  - ت في ٢اهىهُت ٢غاعاث ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بغبِ الًٍغ مدمض بُهت: "اإلاىاٖػ

ٗىن ال٣ًاء الكامل"، ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه، هى٢كذ  ب٩لُت الخ٣ى١ الضاع البًُاء، الؿىت َو

 .2004\2003الجامُٗت 

ؾُٗض الٗمغي: "ا٣ًاٝ جىُٟظ الضًىن الٗمىمُت ؤمام ال٣ًاء ؤلاصاعي"، عؾالت لىُل صبلىم  -

اإلااؾتر في ال٣اهىن الخام، هى٢كذ ب٩لُت الخ٣ى١ ظامٗت ال٣اضخي ُٖاى مغا٦ل، الؿىت الجامُٗت 

2010\2011. 

ت ٞحها ٖلى يىء مضوهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت"، ٞاَمت خىحن: "َغ١ الخدهُل  - واإلاىاٖػ

عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث اإلاٗم٣ت في ال٣اهىن الخام، هى٢كذ ب٩لُت الخ٣ى١ بالضاع البًُاء، 

 .2000\1999الؿىت الجامُٗت 

  اإلاجالث واإلا٣االث : 

ت"، ميك - ىعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت مدمض بىٖك٤ُ: "الضلُل الٗملي لالظتهاص ال٣ًاجي في اإلااصة الاصاٍع

  .2004، ؾىت 1،ٍ 3لإلصاعة اإلادلُت والخىمُت )ؾلؿلت صالثل الدؿُحر(، ط 

ت في مضوهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت"، م٣ا٫  - ببغاهُم ٣ٖاف: "بظغاءاث الخدهُل الجبًر

 .09/10/2006ميكىع بمجلت اإلاىاهج الٗضص اإلاؼصوط، 

بُت ؤمام ال٣ًاء  - ت الًٍغ بحن الخإؾِـ والخدهُل"، مجلت اإلاُٗاع، خؿً الٟٗىي: "اإلاىاٖػ

 .2006، صظىبر 36جهضع ًٖ هُئت اإلادامحن بٟاؽ، ٖضص 

بُت باإلاٛغب"، الؿلؿلت اإلاٛغبُت للٗلىم  - اث في جدهُل الضًىن الًٍغ ًىوـ مٗاَا: "اإلاىاٖػ

ـ الغباٍ، الُبٗت الاولى  بُت، الٗضص ألاو٫، َىب بَغ  .2012والخ٣ىُاث الًٍغ

 .2012، ن٠ُ زٍغ٠ 1، ٖضصمجلت ال٣ًاء الاصاعي  -
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 اإلاٛغيي الجيؿُت ٢اهىن  يىء في لالؾترظإ ال٣اهىوي الىٓام

 الىٓام ال٣اهىوي لالؾترظإ في يىء ٢اهىن الجيؿُت اإلاٛغيي

 

 مدمض ٢اؾمي 

 ماؾتر ألاؾغة في ال٣اهىن اإلاٛغبي واإلا٣اعن 

 ظامٗت ابً ػهغ-٧لُت الخ٣ى١ 

 

 م٣ضمت

 ٢بل بها ًخمخ٘ ٧ان التي ظيؿِخه الصخو ٌؿترظ٘ بمىظبه ىوي٢اه بظغاء الجيؿُت اؾترظإ ٌٗخبر

 ؤبُه ججيـ بٗض ألانلُت ظيؿِخه ٣ٞض ٢ض ٩ًىن الصخو ٦إن  ؤؾباب ال٣ٟض. مً لؿبب ٣ًٟضها ؤن

 هى ٦ما ظاهبه، مً بعاصي ٖمل هدُجت ال٣ٟض ٩ًىن  ؤو مىه، سخبذ ٢ض ج٩ىن  ؤو ؤظىبُت، صولت بجيؿُت

ب٣ٟضها مً الجهاث  اإلاىا٣ٞت ونضوع  ؤظىبي مً ػواظها ؤمال في ظيؿُتها ضج٣ٟ التي للمٛغبُت باليؿبت الخا٫

 .اإلاسخهت

 ال٣ٟض ؤؾباب مً لؿبب ألانلُت اإلاٛغبُت ظيؿِخه ٣ٞض شخو ل٩ل اإلاٛغبي ًجحز الجيؿُت ٣ٞاهىن 

ب بن بٗض ُٞما ٌؿترظٗها ؤن  92.طل٪ في ٚع

م٘ الغاٚب في اؾترظإ وهىا ًُغح ؤلاق٩ا٫ خى٫ ال٨ُُٟت التي حٗامل بها اإلاكٕغ اإلاٛغبي 

ً الؿبُل الظي ًجب ٖلُه ؤن ًدبٗه الؾترظاٖها؟ و٦ظا ًٖ َبُٗت الجيؿُت اإلاؿترظٗت  الجيؿُت؟ ٖو

 هل هي ؤنلُت ؤم م٨دؿبت؟

                                                           
طة: هىعة ٚؼالن الكيُىي، ال٣اهىن الضولي الخام اإلاٛغيي، الجؼء ألاو٫، بدض في الجيؿُت اإلاٛغبُت م٘ أزغ اإلاؿخجضاث، الُبٗت   92

 129، مُبٗت ٖالم اإلاؿخ٣بل، أ٧اصًغ، م: 2012الشالشت لؿىت 



 

 

78 

لى ت اإلاٛغبُت الجيؿُت اؾترظإ ؤزً٘ اإلاٛغبي اإلاكٕغ ٞةن الٗمىم ٖو مجها ما  الكغوٍ مً إلاجمٖى

و٫( في خحن عجب ًٖ اؾترظإ هظه الجيؿُت مجمىٖت مً هى مىيىعي ومجها ما هى ق٨لي )اإلاُلب ألا 

  آلازاع الٟغصًت والجماُٖت )اإلاُلب الشاوي(.

 اإلاٛغبُت الجيؿُت اؾترظإ قغوٍ : ألاو٫  اإلاُلب

ل ًم٨ً "  : ؤهه ٖلى اإلاٛغبُت الجيؿُت ٢اهىن  مً 15 الٟهل ًىو  اإلاٛغبُت الجيؿُت اؾترظإ جسٍى

 اؾترظإ باب في جُب٤ طل٪، ًُلب ٖىضما ؤنلُت ٦جيؿُت هاب مخمخٗا ٧ان شخو ل٩ل مغؾىم بمىظب

 ." ال٣اهىن  هظا مً ٖكغ الغاب٘ الٟهل في اإلا٣غعة اإلا٣خًُاث الجيؿُت

ت جىاٞغث بطا ٌؿترصها ؤن اإلاٛغبُت الجيؿُت لٟا٢ض ًجىػ  الٟهل هظا ٖلى بىاء  الكغوٍ مً مجمٖى

 . )الشاهُت ال٣ٟغة (ق٨لي آلازغ والبٌٗ )ألاولى ال٣ٟغة (مىيىعي بًٗها

 اإلاىيىُٖت الؾترظإ الجيؿُت الكغوٍ :ألاولى ال٣ٟغة

ُت الكغوٍ جخجلى  ال٣ٟض ٧ىن  زم مٛغبُت ؤنلُت )ؤوال( ظيؿُت الؿاب٣ت الجيؿُت ٧ىن  في اإلاىيٖى

 )زاهُا(. ٢اهىها ٖلحها اإلاىهىم لألخىا٫ َب٣ا جم ٢ض

 أنلُت مٛغبُت ظيؿُت الؿاب٣ت ظيؿُت الصخو ج٨ىن  أن : أوال

 ٟٞا٢ض الخالت هظه ٟٞي م٨دؿبت، مٛغبُت ظيؿُت له ٧اهذ ممً الاؾترظإ مً لالؾخٟاصة مجا٫ ال

شاع  .الخجىِـ َلب ؾىي  ًم٨ىه ال اإلا٨دؿبت الجيؿُت  الجيؿُت َبُٗت خى٫  حؿائ٫  اإلا٣ام هظا في ٍو

 ؟ م٨دؿبت ؤو ؤنلُت ٧اهذ بطا ُٞما اإلاؿترظٗت

٣حن بلى ًى٣ؿم هجضه خُض لدؿائ٫ ا هظا ًٖ ؤلاظابت في ال٣ٟه ازخل٠ بٌٗ الهضص هظا في  :ٍٞغ
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٤ ٣ا ٌٗض ال الجيؿُت اؾترظإ أن ًغي  : ألاو٫  الٍٟغ  مدل وئهما الجيؿُت، ا٦دؿاب َغ١  مً ٍَغ

 ألانلُت. الجيؿُت َى الاؾترظإ َظا

ل٨ً ًبضو ؤن اٖخباع الجيؿُت اإلاؿترظٗت ظيؿُت ؤنلُت ؤمغ ٢ابل للى٣اف، ٖلى ؤؾاؽ ؤن 

ٞغ بٌٗ الكغوٍ التي جدىافى م٘ َبُٗت الجيؿُت ألانلُت. ٞاالؾترظإ اؾترظإ الجيؿُت ٣ًخطخي جى 

لى مىا٣ٞت الؿلُت الخ٩ىمُت اإلاسخهت ٖلى  بت اإلاٗجي باألمغ في اؾترصاص ظيؿِخه، ٖو ًخى٠٢ ٖلى ٚع

َلب الاؾترصاص. ومً اإلاٗلىم ؤن الكغوٍ التي مً هظا ال٣بُل ال مدل لها في الجيؿُت ألانلُت التي ال 

بخه ٞحها، وبهما جٟغى ٖلُه ٞغيا وحؿىض له مىض والصجه وهدُجت الهدضاعه  جخُلب حٗبحر  الصخو ًٖ ٚع

ىُحن، بياٞت بلى ؤن بؾىاصها ال ًغظ٘ لخ٣ضًغ الؿلُت الٗامت اإلاسخهت وال ًيبجي ٖلى وكغ  مً ؤنى٫ َو

ضة الغؾمُت   93.مؿدىض ؤو وز٣ُت الخجىِـ في الجٍغ

٤  ظيؿُت ولِؿذ م٨دؿبت ظيؿُت هي اإلاؿترظٗت تالجيؿُ َبُٗت أن ئلى ًظَب : الشاوي الٍٟغ

 اإلا٨دؿبت للجيؿُت اإلاىٓمت ألاخ٩ام يمً الاؾترظإ هٓم اإلاٛغيي اإلاكٕغ أن طل٪ في وحجخه أنلُت،

 .94ألانلُت للجيؿُت اإلاىٓمت ألاخ٩ام يمً ولِـ

ض الخىظه الشاوي ال٣اثل بإن الجيؿُت اإلاؿترظٗت بمشابت ظيؿُت م٨دؿبت، وصلُلىا في  وبضوعها هٍا

ت للجهت اإلاسخهت، ٦ما ؤجها جسً٘  طل٪ ؤن اؾترظإ هظه الجيؿُت ًخى٠٢ ٖلى الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ض التي حؿغي ٖلى الجيؿُت اإلا٨دؿبت بىظه ٖام.  إلاؿُغة الخجٍغ

 

                                                           
 .50، م: 2012.2013ل الشالض اإلاىؾم الجامعي ٌِٗل الٟاعس ي، مدايغاث في ٢اهىن الجيؿُت اإلاٛغبُت، مل٣اة ٖلى َلبت الٟهص: 93
بت، حي الؿالم أ٧اصًغ   94  .151/152، م: 2015ص: ٖبض الغػا١، الىظحز في ال٣اهىن الضولي الخام، الجؼء ألاو٫، مُبٗت ٢َغ
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 الجيؿُت ٢اهىن  في ٖليها اإلاىهىم لألخىا٫ َب٣ا جم ٢ض ال٣ٟض ٨ًىن  أن : زاهُا

م  ًٖ مؿترظٗها، اإلاٛغبُت الجيؿُت ػوا٫ ٦ُُٟت ؾاب٣ا ع اإلاظ٧ى  15 الٟهل في ًبحن لم اإلاكٕغ ؤن ٚع

٤ ػوالها هى اإلا٣هىص ؤن بضاهت ًٟهم ول٨ً. ٤ ػوالها ألن ؤلاعاصي، والخسلي ال٣ٟض بٍُغ ض بٍُغ  الخجٍغ

 ؤم ال٣اهىن  بد٨م طل٪ ٧ان ؾىاء ؾىاهم صون  اإلاٛغبُت الجيؿُت ا٦دؿبىا مً خ٤ في بال ٩ًىن  ال والسخب

 95.باالؾترظإ ؤم بالخجىِـ

٣ت هظه ؾال٩ي م٘ حٗامل اإلاكٕغ ؤن اإلاالخٔ ومً  ؤلا٢امت ٖلحهم ٌكتٍر لم بط اللُىهت مً بىٕى الٍُغ

 اعجباٍ مضي ٖلى ًض٫ ٞةهما شخيء ٖلى هظا ص٫ وبن الا٦دؿاب َغ١  لباقي باليؿبت الخا٫ هى ٦ما اإلاٛغب في

  ظيؿُاتهم. حٗضصث ولى بمىاَىُه اإلاٛغب

 اإلاُالبت للصخو اإلاكٕغ ٞحها ؾمذ التي الخاالث بلى ُتمً ٢اهىن الجيؿ 19الٟهل  ؤقاع و٢ض

   ًلي: ُٞما ؤؾاؾاواإلاخمشلت  ٣ٞضها بٗض اإلاٛغبُت الجيؿُت باؾترظإ

 الجيؿُت ًٖ جسلى والظي ؤنلُت ظيؿُت الخاعط في َىاُٖت ًٖ ا٦دؿب الظي الغاقض اإلاٛغبي 

ُت اإلاسخهت الؿلُت ومىا٣ٞت َلبه ٖلى بىاء اإلاٛغبُت  ألانلُت بالجيؿُت خمخٗام ٩ًىن  ؤن قٍغ

  .ال٣ٟض ٢بل

 بىاء اإلاٛغبُت الجيؿُت ًٖ جسلى والظي ؤنلُت ؤظىبُت ظيؿُت له الظي ٢انغا ٧ان ولى اإلاٛغبي 

ُت اإلاسخهت الؿلُت ومىا٣ٞت َلبه ٖلى     .ألانلُت للجيؿُت ال٣ٟض ٢بل خامال ٩ًىن  ؤن قٍغ

 جسلذ والتي ػوظها ظيؿُت اظهاػو  بد٨م وج٨دؿب ؤظىبي عظل مً جتزوط التي اإلاٛغبُت اإلاغؤة ًٖ 

  .٣ٞضها ٢بل اإلاسخهت الجهت ومىا٣ٞت َلبها ٖلى بىاءا ألانلُت اإلاٛغبُت الجيؿُت

                                                           
 .130والخىػَ٘، م: ، صاع آلاٞا١ اإلاٛغبُت لليكغ 2014، الُبٗت الشالشت 62.06ص: مدمض اإلاهضي،الجيؿُت اإلاٛغبُت في يىء ٢اهىن  - 95
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 ُٟت في اقخٛاله هدُجت ألانلُت ظيؿِخه ٣ٞض الظي اإلاٛغبي  ؤظىبي ظِل ؤو ٖمىمُت مهلخت في ْو

ُت اإلاٛغب مهلخت م٘ ًخٗاعى الكٛل هظا ٧ان بطا  للجيؿُت ل٣ٟضا ٢بل خامال ٩ًىن  ؤن قٍغ

  .ألانلُت

مً ٢اهىن  19ل٣ض خهغ الخ٣ىحن اإلاٛغبي خاالث اؾترظإ الجيؿُت ٖلى ؾبُل الخهغ في اإلااصة 

62.06 ٤ ، وهي مدضصة ؤؾاؾا في ؤعب٘ خاالث ًاصي جد٤٣ ؤخضها بلى ا٦دؿاب الجيؿُت اإلاٛغبُت ًٖ ٍَغ

بت في اؾترظإ هظه الجيؿُت،  الاؾترظإ، وطل٪ بؿلى٥ مؿاَغ بظغاثُت، جبخضت باإلٞهاح ًٖ الٚغ

 وهظه ؤلاظغاءاث الك٩لُت هي مىيٕى ال٣ٟغة الشاهُت.

 الك٩لُت لالؾترظإ الكغوٍ :الشاهُت ال٣ٟغة

هظا الُلب  ٩ًىن  وؤن الٗض٫، وػٍغ الؿُض بلى الاؾترظإ َلب ج٣ضًم في الكغوٍ هظه جخمشل

 اؾدُٟاءه جشبذ التي دىضاثواإلاؿ والىزاث٤ بالكهاصاث الجيؿُت ٢اهىن  مً 25 الٟهل خؿب مصخىبا

   باإلاٛغب. ٣ًًُ باألمغ اإلاٗجي ٧ان بطا ُٞما هظا ٢اهىها، اإلاخُلبت للكغوٍ

 اإلاٛغب ممشلي بلى َلبه ٣ًضم ؤن ُٞم٨ىه الخاعط، في ٣ًًُ الاؾترظإ َالب ٧ان بطا ؤما

خم ال٣ىهلُحن ؤو الضبلىماؾُحن  ههذ بطا ضبدُ اإلاسخهت الجهت َٝغ مً الاؾترظإ َلباث في الىٓغ ٍو

يكغ الىػعاء مجلـ ًٖ ًهضع مغؾىم بمىظب جخم اإلاىا٣ٞت هظه ٞةن الُلب ٖلى باإلاىا٣ٞت ضة في ٍو  الجٍغ

 .96الغؾمُت

٤ ًٖ اإلاٛغبُت الجيؿُت ا٦دؿاب آزاع : الشاوي اإلاُلب  الاؾترظإ ٍَغ

 ؾىاء بلحها في اإلاُلب الؿال٠، اإلاكاع ال٣اهىهُت الكغوٍ ٧ل الاؾترظإ َلب اؾخىفى ٧لما

ُت اإلاسخهت اإلاخمشلت في مىا٣ٞت وػٍغ الٗض٫ ووكغ مغؾىم  الجهت بمىا٣ٞت وخطخي ق٩لُت ؤو ٧اهذ مىيٖى

                                                           
 .157ص: أًىب ٖبض الغػا١، الىظحز في ال٣اهىن الضولي الخام، مغظ٘ ؾاب٤، م  96
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ضة الغؾمُت،  )ألاولى ال٣ٟغة (ٞغصي  هى ما مجها آلازاع مً ظملت طل٪ ٖلى وجغجب بال الاؾترظإ في الجٍغ

 .)الشاهُت ال٣ٟغة  (ظماعي هى ما ومجها

 ؾترظإال٣ٟغة ألاولى: آلازاع الٟغصًت لال 

مً ٢اهىن الجيؿُت اإلاٛغبي، ُٞيخج ًٖ ا٦دؿاب الجيؿُت اإلاٛغبُت ًٖ  16اهُال٢ا مً الٟهل 

٤ الاؾترظإ ؤزاع جمـ في ظىهغها الصخو اإلا٨دؿب لهظه الجيؿُت.  ٧ىن  في آلازاع وجخمشل هظه ٍَغ

ضة ؾترظإالا   ٖلى للمىا٣ٞت اإلاخًمً اإلاغؾىم وكغ بمجغص اإلاٛغبُت للجيؿُت خامال ًهبذ اإلاؿترظ٘  بالجٍغ

  .الغؾمُت

ش مً وابخضاء  صون  الؿُاؾُت الخ٣ى١  ب٩اٞت الخمخ٘ ًد٤ إلاؿترظ٘ الجيؿُت اإلاٛغبُت اليكغ هظا جاٍع

٤ الخجىِـ. ؤو ٢ُض  قٍغ ٦خل٪ الىاعصة في ا٦دؿاب الجيؿُت ًٖ ٍَغ

بت لٟترة ًسً٘ ال ٞاإلاؿترظ٘ وبالخالي  بٌٗ مً زاللها ًدغمىن  والتي اإلاجيؿىن  لها ًسً٘ التي الٍغ

ىُت الخ٣ى١    .ألاو٫  اإلابدض في بلُه ؤلاقاعة ؾب٣ذ ٦ما الَى

 الجماُٖت لالؾترظإ آلازاع : الشاهُت ال٣ٟغة

 بٌٗ ًغجب اإلاٛغبُت الجيؿُت اؾترظإ ٞةن الشاهُت مً ٢اهىن الجيؿُت ٣ٞغجه في 18 الٟهل خؿب

خٗل٤ الجماُٖت آلازاع   زالر: قغوٍ بخد٤٣ اإلاٛغبُت لجيؿُتا ٌؿترظٗىن  خُض باألمغ، اإلاٗجي بإوالص ألامغ ٍو

 ؤن هاالء ألاوالص ً   .٢انٍغ

 اإلاٛغبُت الجيؿُت اؾترظ٘ الظي الصخو ؤؾغة صازل ٣ِٞ الجيؿُت جمخض ختى متزوظحن ٚحر. 

 مٗه ٞٗال م٣ُمحن ٩ًىن  ؤن.  
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ؤن هىا٥ ؤزاع ظماُٖت جترجب ٖلى اؾترظإ  18ًخطر مً مًمىن ال٣ٟغة الشاهُت مً الٟهل 

ٖضة آزاع ظماُٖت جخمشل باألؾاؽ في اؾترظإ الجيؿُت  -والتي ؾب٤ له ؤن ٣ٞضها -ت الصخو للجيؿُ

٤ الخبُٗت، ل٨ً اؾترظإ ؤوالص اإلاؿترظ٘  ٦ظل٪ باليؿبت ألوالص الصخو الظي اؾترظٗها وطل٪ ًٖ ٍَغ

ً، ٚحر  ا ببٌٗ الكغوٍ التي ال ٚجى ٖجها ؤهمها ؤن ٩ًىن ألابىاء ٢انٍغ للجيؿُت ًجب ؤن ٩ًىن مدٟٞى

مً اإلاضوهت، ٦ظل٪ ًجب ؤن ٩ًىن هاالء ألاوالص ٚحر متزوظحن،  209الٛحن ؾً الغقض خؿب اإلااصة ب

ىه ؤو مدل ب٢امخه.  باإلياٞت بلى ؤن ٩ًىهىا ٢ض ؤ٢امىا م٘ والضهم الظي اؾترظ٘ الجيؿُت في مَى

 زاجمت

٤ الاؾترظإ هسلو للخالناث الخال  ُت:مً زال٫ صعاؾدىا إلاىيٕى الجيؿُت اإلا٨دؿبت ًٖ ٍَغ

 ؤن ٢بل بها ًخمخ٘ ٧ان ظيؿِخه التي الصخو ٌؿترظ٘ بمىظبه ٢اهىوي بظغاء الجيؿُت اؾترظإ

  ألاؾباب اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن الجيؿُت اإلاٛغبي. مً لؿبب ٣ًٟضها

 اإلاكٕغ ؤن طل٪ والؿىض في ؤنلُت، ظيؿُت ولِؿذ م٨دؿبت ظيؿُت هي اإلاؿترظٗت الجيؿُت َبُٗت 

 للجيؿُت اإلاىٓمت ألاخ٩ام يمً ولِـ اإلا٨دؿبت للجيؿُت اإلاىٓمت ألاخ٩ام يمً الاؾترظإ هٓم اإلاٛغبي

 ألانلُت، ختى وبن ٧ان هىا٥ زالٝ ٣ٞهي خى٫ ألامغ.

مً ٢اهىن  19خهغ الخ٣ىحن اإلاٛغبي خاالث اؾترظإ الجيؿُت ٖلى ؾبُل الخهغ في اإلااصة 

٤ ، وهي مدضصة ؤؾاؾا في ؤعب٘ خاالث ًاصي جد٤٣ ؤخضها بلى ا٦د62.06 ؿاب الجيؿُت اإلاٛغبُت ًٖ ٍَغ

٤ ؾلى٥ مؿاَغ بظغاثُت مدضصة جبخضت مً ج٣ضًم الُلب للجهاث اإلاسخهت  الاؾترظإ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ضة الغؾمُت .  بٗض جد٤٣ الكغوٍ ونضوع مغؾىم بٗض طل٪ باإلاىا٣ٞت ٖلى الاؾترظإ ووكغه في الجٍغ

مً  18و  16هي الىاعص في الٟهلحن ًيخج ًٖ الاؾترظإ مجمىٖت مً آلازاع الٟغصًت والجماُٖت، و 

   ٢اهىن الجيؿُت اإلاٛغبي.
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 بها الخٗامل و ال٣اهىوي اإلاى٘ بحن الًمان ق٩ُاث

 ق٩ُاث الًمان بحن اإلاى٘ ال٣اهىوي و الخٗامل بها

 

 

 ٟي  مدمض الؿٍغ

ما٫  َالب باخض بماؾتر ٢اهىن ألٖا

 جُىان -٧لُت الخ٣ى١ 

 

 

 م٣ضمـــت 

حر الظي ؤنبدذ جمشله ماؾؿت الكُ٪ في اإلاٗامالث اإلاالُت بحن ال ًسٟى ٖلى ؤخض الضوع ال٨ب

ألاٞغاص ال بحن الخجاع ٣ِٞ، بل ختى في اإلاٗامالث اإلاضهُت، لظل٪ ٧ان البض مً مٗاملت هظه الىع٢ت 

ت مٗاملت زانت لًمان ظضًت الخٗامل بها.  الخجاٍع

تراٝ له بال ت به ٧ان البض مً الٖا ت، ؤي ول٩ي ٣ًىم الكُ٪ باألصواع اإلاىَى ُٟت ألاصاثُت الهٞغ ْى

ؤهه وؾُلت ؤصاء وال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ؤن ًهبذ وؾُلت اثخمان، ولٗل طل٪ ما جُالٗىا به اإلااصة 

ٗخبر ٧ل بُان »التي جىو ٖلى ؤن  97مً مضوهت الخجاعة 267 ، َو إل الكُ٪ مؿخد٤ الىٞاء بمجغص ؤلَا

غة ألازحرة مً هٟـ اإلااصة التي ظاء ٞحها ، ٦ما ؤ٦ضث هٟـ ألامغ ال٣ٟ«مسال٠ لظل٪ ٦إن لم ٨ًً

ائه في ًىم ج٣ضًمه» ش إلنضاعه، ًجب ٞو اء ٢بل الُىم اإلابحن ُٞه ٦خاٍع  «.الكُ٪ اإلا٣ضم للٞى

                                                           
ش  1.96.83بمشابت مضوهت الخجاعة ناصع بدىُٟظٍ ْهحر قٍغ٠ ع٢م  ٢15.95اهىن ع٢م   97 ش 1996ٚكذ  1بخاٍع أ٦خىبغ  3، ميكىع بخاٍع

ضة الغؾمُت ٖضص 1997  .2187، م: 4418، الجٍغ
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ُٟت، بل  ىا ٖىض خض جإ٦ُضه لهظه الْى ُٟت ألاصاثُت للكُ٪ لم ٠٣ً مكٖغ وهٓغا ألهمُت الْى

ت في ٚاًت اله ُٟت  98غامتهجضه طهب ؤ٦ثر مً طل٪ بط عجب ظؼاءاث ػظٍغ جى٢٘ ٖلى ٧ل مً خىع ْو

الكُ٪ ألاصاثُت وظٗله وؾُلت اثخمان، مً زال٫ ج٣ضًمه ٖلى ؾبُل الًمان، وطل٪ مدل صعاؾدىا في 

 .ه الضعاؾتهظ

اثه بلى  ًم٨ً حٍٗغ٠ قُ٪ الًمان ب٩ىهه طل٪ الكُ٪ الظي ًخ٤ٟ ؤَغاٞه ٖلى جإظُل مُٗاص ٞو

خم اؾخسضامه والخالت ٧ىؾُلت لًمان ٘  و٢ذ الخ٤، ٍو مت في الدكَغ الضًىن، وطل٪ ما ٌك٩ل ظٍغ

 اإلاٛغبي ألن هظا الخهٝغ ًجٗل الكُ٪ وؾُلت اثخمان.

م الخٗامل بها ؤو٫ مغة ؾىت  ذي لك٩ُاث الًمان هجض ؤهه جم ججٍغ  1963وبالٗىصة للخُىع الخاٍع

مت في ْل ْهحر 99م٘ نضوع ال٣اهىن الجىاجي  19، بط ؤن الخٗامل بك٩ُاث الًمان لم ٨ًً ٌك٩ل ظٍغ

م٘ نضوع مضوهت الخجاعة التي ؤ٦ضث  1996. و٢ض ْل ألامغ ٖلى ما هى ٖلُه بلى خحن ؾىت 1939100ًىاًغ 

مت  غة لجٍغ ٦ظل٪ ٖلى الهٟت الجغمُت لىا٢ٗت الخٗامل بك٩ُاث الًمان، ولم حكهض الىهىم اإلاَا

 ًدٓى مىيٕى الخٗامل بك٩ُاث الًمان الخٗامل بك٩ُاث الًمان ؤي حٗضًل بلى خضوص الؿاٖت.

حن الىٓغي و الٗملي.  بإهمُت بالٛت ٖلى اإلاؿخٍى

ٞٗلى اإلاؿخىي الىٓغي ج٨مً ؤهمُت اإلاىيٕى في بٌٗ ؤلاق٩االث التي ٢ض ًشحرها الخىُٓم ال٣اهىوي 

ت. ت الىخُضة التي خماها اإلاكٕغ بالخماًت الؼظٍغ  لكُ٪ الًمان، زانت وؤن الكُ٪ هى الىع٢ت الخجاٍع

                                                           
ظٍ زُ 98 ت الىخُضة التي زهها اإلاكٕغ اإلاٛغيي بدماًت َو ت، ئط أن الكُ٪ َى الىع٢ت الخجاٍع ىة لم وٗهضَا في مجا٫ ألاوعا١ الخجاٍع

ُت.  ظىاةُت ئلى ظاهب الخماًت الهٞغ
ش  1.59.413ْهحر قٍغ٠ ع٢م  99 ت ال٣اهىن الجىاتي، الهاصع بخاٍع ش 1962هىهبر  26بمشابت مجمٖى ، 1963ًىهُى  5، ميكىع بخاٍع

ضة الغؾمُت ٖضص ا  .1253، م: 2640لجٍغ
 اإلاىخضة ألخ٩ام الكُ٪. 1931و٢ض جبنى اإلاٛغب بم٣خط ى َظا الٓهحر اجٟا٢ُت ظى٠ُ لؿىت  100
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م ؤما ٖلى اإلاؿخىي الٗملي ٞخ٨مً ؤهم ُت هظا اإلاىيٕى في ٦ثرة الخٗامالث بك٩ُاث الًمان ٚع

مت، ٦ما ج٨مً ؤهمُخه ؤًًا في ٢لت اإلاخابٗاث ال٣ًاثُت  ت اإلاترجبت ًٖ هظه الجٍغ ال٣ٗىباث الؼظٍغ

مت.  بسهىم هظه الجٍغ

 ومً زال٫ ما ؾب٤ ٧له ٞةهىا هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت :

٣ا في وي٘ ههىم ٢اهىهُت ٦ُٟلت بالخض مً ْاهغة الخٗامل  بلى ؤي خض ٧ان اإلاكٕغ اإلاٛغبي مٞى

 بك٩ُاث الًمان؟

لخىاو٫ مىيٕى قُ٪ الًمان مً ٧ل ظىاهبه و٦ظا لإلظابت ٖلى هظا ؤلاق٩ا٫ اعجإًىا ؤن وٗمل 

٤ الخُت آلاجُت :  ٞو

 .مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان اع ال٣اهىوي لجٍغ  اإلابدض ألاو٫: ؤلَا

 ت ًٖ الخٗامل بك٩ُاث الًمان في اإلابدض الشاوي: مضي ٞٗالُت الجؼاءاث اإلاترجب

مت.  الخض مً َظٍ الجٍغ

 

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان  اع ال٣اهىوي لجٍغ  اإلابدض ألاو٫ : ؤلَا

مت الخٗامل بكُ٪ الًمان ٌٗخبر مً ؤ٦ثر اإلاىايُ٘ بزاعة للجض٫  بن الخىُٓم ال٣اهىوي لجٍغ

ٗؼي طل٪ بلى ٢هىع  حن ال٣ٟهي وال٣ًاجي، َو مىيه والخًاعباث ٖلى اإلاؿخٍى ىا ٚو الغئٍا ٖىض مكٖغ

مت. غة لهظه الجٍغ  ٖىض ويٗه للىهىم ال٣اهىهُت اإلاَا
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مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان  خجلى هظا الٛمىى ؤؾاؾا في اػصواظُت الخىُٓم ال٣اهىوي لجٍغ ٍو

مت  ضم ويىح عئٍا اإلاكٕغ بسهىم ألاشخام اإلاٗىُحن باإلاخابٗت في هظه الجٍغ )اإلاُلب ألاو٫(، ٖو

مت )اإلاُلب الشالض(.)اإلاُلب الشاوي(  ، مما صٞ٘ البٌٗ بلى اإلاُالبت بةلٛاء هظه الجٍغ

مت الخٗامل بك٩ُاث  اإلاُلب ألاو٫ : ئق٩الُت الاػصواظُت في الخىُٓم ال٣اهىوي لجٍغ

 الًمان 

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان هجض ؤجها حٗٝغ  غة لجٍغ بالٗىصة للم٣خًُاث ال٣اهىهُت اإلاَا

لى(، ٞمً ظهت جل٪ الىهىم الىاعصة في مجمىٖت ال٣اهىن الجىاجي، ومً اػصواظُت في الخىُٓم )٣ٞغة ؤو 

ظهت ؤزغي هٓحرتها في مضوهت الخجاعة، مما ًضٞٗىا للدؿائ٫ خى٫ ال٣اهىن الىاظب الخُب٤ُ بسهىم 

مت )٣ٞغة زاهُت(.  هظه الجٍغ

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان بحن ال٣اهىن الجىاتي ومضوهت  ال٣ٟغة ألاولى : ظٍغ

 الخجاعة 

مً ال٣اهىن الجىاجي  544ل٣ض مى٘ اإلاكٕغ اإلاٛغبي الخٗامل بك٩ُاث الًمان بم٣خطخى الٟهل 

مً ؤنضع ؤو ٢بل ق٩ُا بكٍغ ؤال ًهٝغ ٞىعا وؤن ًدخٟٔ به ٦ًماهت، ٌٗا٢ب »الظي ًىو ٖلى ؤهه 

 ،...«540بال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖلحها في الٟهل 

٠ اإلاٗخبر بمشابت و٢ض وعص هظا الٟهل يمً الٟٕغ الشاوي مً الباب الخا  ؾ٘ مً الٓهحر الكٍغ

ت ال٣اهىن الجىاجي الظي وعص جدذ ٖىىان   «.في الىهب وبنضاع قُ٪ بضون عنُض»مجمٖى

ىا ؤ٢غ هٟـ اإلاى٘ ل٨ً هظه اإلاغة َب٣ا إلا٣خًُاث اإلااصة  مً  316ومً ظهت ؤزغي هجض ؤن مكٖغ

ً ٖلم ب٣بى٫ ؤو جٓهحر قُ٪ ٧ل شخو ٢ام ٖ»... مضوهت الخجاعة التي ظاء في ال٣ٟغة الؿاصؾت مجها 

وهظا ما ًشحر اؾخٛغاب الباخض في ماصة «. قٍغ ؤال ٌؿخسلو ٞىعا وؤن ًدخٟٔ به ٖلى ؾبُل الًمان
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ىا مً ؤن ٩ًىن واضخا  الكُ٪ ٖمىما، وقُ٪ الًمان ٖلى وظه الخهىم، بط ما الظي ًمى٘ مكٖغ

ت مجها التي حؿخىظب الخٟؿحر الً  ٤ُ إلا٣خًُاتها.ٖىض الىهىم ال٣اهىهُت، زانت الؼظٍغ

مه لك٩ُاث الًمان، بط حهضٝ مً زال٫  بت اإلاكٕغ واضخت مً زال٫ ججٍغ ٖمىما بطا ٧اهذ ٚع

ُٟت ألاصاثُت للكُ٪  ٞةن مؿإلت جدضًض  –باٖخباعه وؾُلت ؤصاء بامخُاػ  -طل٪ بلى اإلاداٞٓت ٖلى الْى

مت جشحر الجض٫.  ال٣اهىن الىاظب الخُب٤ُ بسهىم هظه الجٍغ

مت الخٗامل بك٩ُاث ال٣ٟغة الشاهُت :  ال٣اهىن الىاظب الخُب٤ُ بسهىم ظٍغ

 الًمان

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان ًدؿاء٫ الباخض  ؤمام هظه الاػصواظُت في الخىُٓم ال٣اهىوي لجٍغ

مت؛ ؤهي م٣خًُاث الٟهل  ال٣اهىوي في ماصة الكُ٪ ًٖ ال٣اهىن الىاظب الخُب٤ُ بسهىم هظه الجٍغ

ىا لم ٩ًل٠  316تها في اإلااصة مً ال٣اهىن الجىاجي ؤم هٓحر  544 في مضوهت الخجاعة ؟ زانت وؤن مكٖغ

 هٟؿه ٖىاء الجىاب ٖلى هظه ؤلاق٩الُت.

 وؤمام هظا الىي٘ ْهغ جُاعان في الؿاخت ال٣اهىهُت اإلاٛغبُت:

مه ألاؾخاط ؤخمض ق٨غي الؿباعي مً ال٣اهىن الجىاجي  544ًغي ؤن الٟهل  101اججاه ؤو٫ ًتٖز

لخجاعة ال ًخٗاعيان م٘ بًٗهما، بل ٨ًمالن بًٗهما، وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن مً مضوهت ا 316واإلااصة 

ت اإلاٟٗى٫ بلى ظاهب هٓحرتها الىاعصة في هو  544م٣خًُاث الٟهل  مً ال٣اهىن الجىاجي جب٣ى ؾاٍع

لى ال٣اضخي الجىاجي ؤن ًإزظ بهظًً الىهحن ٖىض بخه في ٧ل هاػلت  316اإلااصة  مً مضوهت الخجاعة، ٖو

مت   الخٗامل بك٩ُاث الًمان.جخٗل٤ بجٍغ

                                                           
ت"، الجؼء الشاوي، الُبٗت الشاهُت، لؿىت 101 ، مُبٗت اإلاٗاٝع 2004أهٓغ : أخمض ق٨غي الؿباعي : "الىؾُِ في ألاوعا١ الخجاٍع

 .327 – 326الغباٍ. م:  –الجضًضة 
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مً مضوهت الخجاعة  316التي جغي ؤن اإلااصة  ٦102ما طهبذ في هٟـ الاججاه ألاؾخاطة هاصًت ؤولهغي 

م ؤن اإلااصة  544ال جيسخ هو اإلااصة  مً مضوهت الخجاعة جىو ٖلى ؤن  733مً ال٣اهىن الجىاجي، ٚع

اث هٟؿها اإلاىٓمت ٢بل ألاخ٩ام التي ظاءث بها مضوهت الخجاعة جيسخ وحٗىى ألاخ٩ام اإلا خٗل٣ت باإلاىيٖى

مً  544مً مضوهت الخجاعة والٟهل  316نضوع مضوهت الخجاعة، ألهه في هٓغ هظه ألاؾخاطة ؤن اإلااصة 

اث هٟؿها؛ بط ؤن هُا١ اإلاخابٗت مً خُض ألاشخام في هظه  ال٣اهىن الجىاجي ال ًخٗل٣ان باإلاىيٖى

مت ًسخل٠ مً الىو ألاو٫ بلى الىو الشاوي  .103الجٍغ

مه ألاؾخاط امدمض لٟغوجي الظي ًغي ؤن اإلا٣خًُاث الىاعصة في  104في خحن ْهغ اججاه زاوي ًتٖز

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان ٢ض وسختها اإلااصة  544الٟهل  مً  733مً ال٣اهىن الجىاجي اإلاخٗل٣ت بجٍغ

اث بن ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن جيسخ وحٗىى ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت ب»مضوهت الخجاعة التي ظاء ٞحها  اإلاىيٖى

مً  316مً ال٣اهىن الجىاجي واإلااصة  544، باٖخباع ؤن الٟهل «هٟؿها خؿبما و٢٘ حُٛحرها وجخمُمها...

.  مضوهت الخجاعة ههان ٢اهىهُان ًخٗل٣ان بىٟـ اإلاىيٕى

 –٦ما ؤن ال٣ى٫ بٗضم بلٛاء ٞهى٫ ال٣اهىن الجىاجي اإلاخٗل٣ت بجغاثم الكُ٪ مً قإهه ؤن ًاصي 

بلى وظىص وؾُلخحن ٢اهىهِخحن لخىُٓم مىيٕى واخض وهى الصخيء الظي ال ًل٤ُ  – في هٓغ هظا الاججاه

 مى٣ُا و٢اهىها.

                                                           
٘ اإلاٛغيي"، مجلت عؾالت اإلاداماة، ٖضص   102  .19، م: 2005، لؿىت 25هاصًت أولهغي : "ئق٩الُت الكُ٪ في الدكَغ
 ٦ما ؾىىضر الخ٣ا.  103
 أهٓغ :  104

، 367، م: 1999، الُبٗت ألاولى لؿىت 3امدمض لٟغوجي، "الكُ٪ وئق٩االجه ال٣اهىهُت والٗملُت"، ؾلؿلت صعاؾاث ٢اهىهُت  -

 الضاع البًُاء. –اح الجضًضة مُبٗت الىج

 ٦ما طَب في هٟـ الاججاٍ : -

ت"، َبٗت   .165 – 164م٨ىاؽ. م:  –، مُبٗت سجلماؾت 2015ٖبض الغخُم قمُٗت : "صعوؽ في ألاوعا١ الخجاٍع

 أهٓغ٦ظل٪ في هٟـ الاججاٍ : -

الضاع  –، مُبٗت الىجاح الجضًضة 2003ىت ال٣ؿم الخام"، الُبٗت الشالشت لؿ –ٖبض الىاخض الٗلمي : "ال٣اهىن الجىاتي اإلاٛغيي 

 .362 – 361البًُاء. م: 
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مً  544ووٗخ٣ض ؤن الاججاه الشاوي ال٣اثل بيسخ م٣خًُاث مضوهت الخجاعة إلا٣خًُاث الٟهل 

مً  544مً مضوهت الخجاعة والٟهل  316ال٣اهىن الجىاجي هى الاججاه الهاثب باٖخباع ؤن اإلااصة 

م الخٗامل بك٩ُاث الًمان، ٦ما ؤن اإلااصة ال  ٣733اهىن الجىاجي  ًخٗل٣ان بىٟـ اإلاىيٕى ؤال وهى ججٍغ

مً  316مً مضوهت الخجاعة ظاءث واضخت ال جشحر ؤي ٚمىى، ٦ما ؤهه ًخىظب جُب٤ُ م٣خًُاث اإلااصة 

ىن الالخ٤ في جغظُذ ال٣اه»مً ال٣اهىن الجىاجي بٖماال ل٣اٖضة  544مضوهت الخجاعة ٖلى خؿاب الٟهل 

في  –مً مضوهت الخجاعة  316واإلااصة « الخُب٤ُ ٖلى خؿاب ال٣اهىن الؿاب٤ اإلاىٓم لىٟـ اإلاىيٕى

 هي الىو الالخ٤. –م٣امىا 

هى ؤن الاظتهاصاث ال٣ًاثُت ج٩اص جخ٤ٟ  –و وظهت هٓغها  –وما ًا٦ض وظهت هٓغ الاججاه الشاوي 

ه وال مجا٫ لخُب٣ُه، بط ؤهه مً زال٫ ٧ل مً ال٣اهىن الجىاجي ٢ض جم وسخ 544ٖلى ؤن الٟهل 

ألاخ٩ام وال٣غاعاث ال٣ًاثُت التي اَلٗىا ٖلحها لم هجض ؤي واخض مجها طهب في الاججاه ألاو٫، زانت ٖلى 

 مؿخىي مد٨مت الى٣ٌ التي حٗخبر اإلاد٨مت اإلاىخضة لالظتهاصاث ال٣ًاثُت.

مت جبٗا ٞٗل حؿلم قُ٪ بضون عنُض ع »٣ٞض ظاء في ٢غاع إلاد٨مت الى٣ٌ :  ٞٗذ ٖىه نٟت الجٍغ

مً مضوهت الخجاعة، وبن لظل٪ ؤزغا عظُٗا ولى ٖلى ما ٞهل ُٞه الخ٨م الجهاجي ٚحر  316إلا٣خًُاث اإلااصة 

م الٟٗل جُب٣ُا لل٣اهىن الجاعي به الٗمل  5اإلاىٟظ بهٟت ٧املت جبٗا للٟهل  مً ال٣اهىن الجىاجي بخجٍغ

 .105«اإلاٟٗى٫ والتي وسخذ ؤخ٩ام ال٣ىاهحن الؿاب٣تو٢ذ الى٤ُ به بزغ نضوع مضوهت الخجاعة هاٞظة 

ت الجىاثُت بمد٨مت الى٣ٌ  مً  316خُض جىو اإلااصة »٦ما ظاء في ٢غاع آزغ ناصع ًٖ الٛٞغ

و  2000مضوهت الخجاعة ٖلى ؤهه : "ٌٗا٢ب بالخبـ مً ؾىت بلى زمـ ؾىىاث وبٛغامت جتراوح بحن 

                                                           
خحن مجخمٗخحن مً ٚٝغ مد٨مت الى٣ٌ جدذ ٖضص   105 ش  ٢6/1263غاع ناصع ًٖ ٚٞغ ، 17197/95في اإلال٠ ٖضص  18/07/2002بخاٍع

 .153، م: 146ميكىع بمجلت ال٣ًاء وال٣اهىن ٖضص 
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٧ل شخو ٢ام  -6لكُ٪ ؤو مً الخهام : مً مبلٜ ا %25صعهم صون ؤن ج٣ل ٢ُمتها ًٖ  10.000

 ًٖ ٖلم ب٣بى٫ ؤو جٓهحر قُ٪ ٖلى ؾبُل الًمان".

مت بُٖاء قُ٪ ٖلى  وخُض ؤهه بالغظٕى بلى ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه ًدبحن مىه ؤهه ؤصان الُاًٖ بجٍغ

 ؾبُل الًمان...

مت اإلاضان بها الُاًٖ لم حٗ ض جضزل جدذ وخُض ؤهه باؾخ٣غاثىا اإلااصة اإلاظ٧ىعة ًدبحن ؤن الجٍغ

َاثلت ال٣ٗاب، لظل٪ ٩ًىن ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه ٖىضما نضع ٖلى الىدى اإلاظ٧ىع لم ًجٗل إلاا ٢طخى به 

 .106«ؤؾاؾا مً ال٣اهىن 

ش »... ٦ما ظاء ؤًًا في بخضي ٢غاعاث مد٨مت الى٣ٌ  ٦ما ؤن ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه ٢ض نضع بخاٍع

٢اهىن مضوهت الخجاعة الظي ؤنبذ ؾاعي ، وهى 15.95ؤي في ْل ال٣اهىن الجضًض ع٢م  18/01/2000

ش  م ٞٗل بنضاع  316، والظي ال ًىظض في ماصجه 03/10/97اإلاٟٗى٫ بخاٍع في ٣ٞغاتها الؿذ ؤي ؤزغ لخجٍغ

م ٞٗل للمؿخُٟض ال٣ابل للكُ٪  الكُ٪ ٖلى ؾبُل الًمان، وبهما ا٢خهغ في ٣ٞغجه الؿاصؾت ٖلى ججٍغ

 مان.قٍغ ؤال ٌؿخسلو ٞىعا وؤن ًدٟٔ ٖلى ؾبُل الً

مً ال٣اهىن الجىاجي والظي ًجغم ٞٗل بنضاع قُ٪ ٖلى  544وخُض ؤن م٣خًُاث الٟهل 

 .107«مىه 735و 733ؾبُل الًمان ٢ض ؤلػي بٓهحر مضوهت الخجاعة ٖمال باإلااصجحن 

                                                           
ت الجىاةُت بمد٨مت الى٣ٌ 106 ش  ٢غاع ناصع ًٖ الٛٞغ ، 2003/3078في اإلال٠ الجىحي ٖضص  948/10جدذ ٖضص  31/03/2004بخاٍع

 أوعصٍ 

٘، الىا٢٘ واإلاماعؾت ال٣ًاةُت"، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في ال٣اهىن الخام، الؿىت  - أمحن البهغي : "قُ٪ الًمان بحن الدكَغ

 .76الغباٍ. م:  –ت، ظامٗت مدمض الخامـ أ٦ضا٫ ، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخما2012ُٖ – 2011الجامُٗت 
لى، ٖضص 00/5619في اإلال٠ الجىحي ٖضص  04/06/2003مإعر في  ٢6/1007غاع ٖضص   107 ، ؾىت 61، ميكىع بمجلت ٢ًاء اإلاجلـ ألٖا

 .332 – 331، م: 2003
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ضة ٢غاعاث ؤزغي  –بخٟدهىا لهظه ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مد٨مت الى٣ٌ  في مىيٕى  –ٖو

ان مىظ صزى٫ مضوهت الخجاعة، ًدبحن ؤهه هىا٥ بظمإ ٖلى بنضاع ؤو ٢بى٫ قُ٪ ٖلى ؾبُل الًم

ٗت ؤهه ٢ض جم وسخه بم٣خطخى  108مً ال٣اهىن الجىاجي جهاثُا مً الخُب٤ُ 544ب٢هاء الٟهل  بظَع

لل٣ى٫ بخُب٤ُ م٣خًُاث  –في الىي٘ الغاهً  –مضوهت الخجاعة، مما ًضٞٗىا للجؼم ؤهه ال ؾبُل 

زانت ٖلى مؿخىي  –مً مضوهت الخجاعة  316ب اإلااصة مً ال٣اهىن الجىاجي بلى ظاه 544الٟهل 

ألن ؤي خ٨م ؤو ٢غاع ٢ًاجي ؾُإزظ بهظا الاججاه ؾ٩ُىن ه٣ًه مً َٝغ مد٨مت الى٣ٌ  –اإلادا٦م 

 هدُجت خخمُت.

ت  10.16وججضع ؤلاقاعة بهظا الهضص ؤهه هىا٥ مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  ٣ًطخي بخٗضًل وجخمُم مجمٖى

خباع هضاءاث ال٣ٟه بةلٛاء ال٣اهىن الجىاجي، بال ؤهىا وؿخٛ غب ؤن واي٘ هظا اإلاكغوٕ لم ًإزظ بٗحن الٖا

ىا هظه الهٟىة  مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان، هخمجى لى ٌؿخضع٥ مكٖغ اػصواظُت الخىُٓم ال٣اهىوي لجٍغ

 ٢بل نضوع هظا ال٣اهىن جٟاصًا ألي جًاعب.

مت  ال خٗامل بك٩ُاث اإلاُلب الشاوي : جدضًض ألاشخام اإلاكمىلىن باإلاخابٗت في ظٍغ

 الًمان 

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان هجض ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم  بالٗىصة لإلَاع ال٣اهىوي اإلاىٓم لجٍغ

مت ٖلى ؾبُل  ٌٗا٢ب ٧ل اإلاخٗاملحن بهظه الك٩ُاث، بل خضص ألاشخام اإلاٗىُحن باإلاخابٗت في هظه الجٍغ

سهو )ال٣ٟغة الشاهُت( للخٗٝغ ٖلى الخهغ، ؾىداو٫ الى٢ٝى ٖلى هظا الخدضًض في )ال٣ٟغة ألاولى( لى

 عؤي ال٣ٟه بسهىم طل٪.

 

                                                           
٘ الىا٢٘ واإلاماعؾت ال٣ًاةُت"، مغظ٘ ؾاب٤،  108  .75م:  أمحن البهغي : "قُ٪ الًمان : بحن الدكَغ
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مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان   ال٣ٟغة ألاولى: ألاشخام اإلاٗىُحن باإلاخابٗت في ظٍغ

٧ل شخو ٢ام ًٖ »مً مضوهت الخجاعة هجضها حٗا٢ب  316بالٗىصة لل٣ٟغة الؿاصؾت مً اإلااصة 

 «.ًدخٟٔ به ٦ًماهت ٖلم ب٣بى٫ ؤو جٓهحر قُ٪ قٍغ ؤال ٌؿخسلو ٞىعا وؤن

و بخٟدهىا لهظه اإلااصة هجض ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٌٗا٢ب ٧ل مً ٢ام ب٣بى٫ قُ٪ ٖلى ؾبُل 

٣ا في الهُاٚت  في هٓغ بٌٗ ال٣ٟه م ؤهه لم ٨ًً مٞى بط اٖخبر ؤن  –وهخ٤ٟ مٗه  - 109الًمان، ٚع

وبهما ًخٗل٤  111ى٫ ألن الكُ٪ ؤنال ال ًسً٘ لل٣ب 110الٟٗل اإلاجغم والخالت هاجه ال ًخمشل في ال٣بى٫ 

٦ما حٗا٢ب هٟـ اإلااصة  الٟٗل اإلاجغم والخالت في ٢بى٫ حؿلم قُ٪ ٖلى ؾبُل الًمان )ؤي اإلاؿخُٟض(.

  ُل الًمان.اإلآهغ الظي ْهغ ق٩ُا ٖلى ؾب

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان ٣ٞض ظاء في ٢غاع إلاد٨مت الى٣ٌ  :و ٖال٢ت بةصاهت اإلاؿخُٟض في ظٍغ

اإلاغاخل جمهُضًا و٢ًاثُا بإهه حؿلم مً اإلاكخ٩ي ق٨ُحن... ًجٗل  بن اٖتراٝ الًىحن في ظمُ٘» 

 .112«مً مضوهت الخجاعة زابخت في خ٣ه 316ظىدت ٢بى٫ حؿلم قُ٪ ٖلى ؾبُل الًمان َب٣ا للماصة 

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان ًخاب٘ اإلاؿخُٟض واإلآهغ، وهظا  ٖمىما ٌؿخٟاص مما ؾب٤ ؤهه في ظٍغ

مً مضوهت الخجاعة ظاء ٖلى ؾبُل الخهغ بط ال ًم٨ً ال٣ُاؽ ٖلحها  316الخدضًض الظي ؤوعصجه اإلااصة 

.ً  إلاخابٗت ؤشخام آزٍغ

                                                           

 362 – 361امدمض لٟغوجي : "الكُ٪ وئق٩االجه ال٣اهىهُت والٗملُت"، مغظ٘ ؾاب٤، م:  109 
110  L’ACCEPTATION 

 «ال ًسً٘ الكُ٪ لل٣بى٫، وئطا ٦خبذ ٖلى الكُ٪ ٖباعة ال٣بى٫ اٖخبرث ٦أن لم ج٨ً»مً مضوهت الخجاعة  242جىو اإلااصة  111 

ش  ٢56/10غاع ٖضص  112   .76أوعصٍ أمحن البهغي، مغظ٘ ؾاب٤، م:  02/50341في اإلال٠ الجىحي ٖضص  19/01/2003ناصع بخاٍع
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وبطا ٦ىا هخ٤ٟ ؤهه ًم٨ً مخابٗت اإلآهغ بلُه ألهه في هظه الخالت ٣ًىم م٣ام اإلاؿخُٟض، ٞةن ؾاخب 

مت . ٣ٞض ه٣ًذ مد٨مت 113قُ٪ ٖلى ؾبُل الًمان ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن مدل مخابٗت في هظه الجٍغ

 ٢غاعا اؾخئىاُٞا ؤصان ؾاخب قُ٪ ٖلى ؾبُل الًمان. 114ى٣ٌ في بخضي ٢غاعاتهاال

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان ال ًشحر ؤي  بطا ٧ان جدضًض ألاشخام اإلاكمىلىن باإلاخابٗت في ظٍغ

لها ججاعب  –باٖخباعها مىخضة لالظتهاص ال٣ًاجي  –بق٩ا٫ ٖلى مؿخىي اإلادا٦م ألن مد٨مت الى٣ٌ 

ىا في اٖخماصه لهظا الخدضًض.ٖضًضة بهظا الخهى   م، ٞةن ال٣ٟه ٢ض حؿاء٫ ًٖ ٞلؿٟت مكٖغ

ال٣ٟغة الشاهُت : عأي ال٣ٟه بسهىم جدضًض ألاشخام اإلاكمىلىن باإلاخابٗت في 

 قُ٪ الًمان  

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان ال جشحر  بطا ٧اهذ مؿإلت جدضًض ألاشخام اإلاٗىُحن باإلاخابٗت في ظٍغ

ان ال التي  –مً ال٣اهىن الجىاجي، ٞةهه بٗض نضوع مضوهت الخجاعة  544ٟهل ؤي بق٩ا٫ في ْل ؾٍغ

ؤنبذ طل٪ مدل ظض٫ بحن ال٣ٟهاء، وطل٪ عاظ٘ لؿببحن ازىحن : ؤوال هى ؤن  –وسخذ الٟهل اإلاظ٧ىع 

ان الٟهل  مً ال٣اهىن الجىاجي،  544هظا الخدضًض ظاء مسال٠ جماما للخدضًض الؿاب٤ في ْل ؾٍغ

مً  –الؿاخب  –مً مضوهت الخجاعة حٟٗي ُمهضع الكُ٪ ٖلى ؾبُل الًمان  316وزاهُا هى ؤن اإلااصة 

.ً  اإلاؿاولُت الجىاثُت، وجخاب٘ ؤشخام آزٍغ

ؤن ٖضم ط٦غ الؿاخب مهضع الكُ٪  115وؤمام هظا الىي٘ ًغي ألاؾخاط ؤخمض ق٨غي الؿباعي

مت ال ٌٗضو ٧ىه ه مجغص ؾهى مً ٖلى ؾبُل الًمان يمً ألاشخام اإلاٗىُحن باإلاخابٗت في هظه الجٍغ

                                                           
مت  544وطل٪ بسالٝ ما ٧ان ٖلُه ألامغ في ْل الٟهل    113 مً ال٣اهىن الجىاتي اإلايؿىر، ئط ٧ان ٌٗخبر الؿاخب ٞاٖال أنلُا في ظٍغ

 الخٗامل بكُ٪ الًمان.
ش  ٢10/948غاع ٖضص  -أهٓغ :    114 . 2003/3078في اإلال٠ الجىحي ٖضص  31/03/2004مإعر بخاٍع  ٢غاع ؾاب٤ ط٦ٍغ
ت"، مغظ٘ ؾاب٤، م:   115  .326أهٓغ : أخمض ق٨غي الؿباعي : "الىؾُِ في ألاوعا١ الخجاٍع
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غي هظا ال٣ُٟه بم٩اهُت مخابٗت الؿاخب َب٣ا للٟهل  ، 116مً ال٣اهىن الجىاجي 544اإلاكٕغ ال ؤ٦ثر، ٍو

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان َب٣ا  ٦ما ًم٨ً ؤًًا مخابٗت الؿاخب باإلاكاع٦ت ؤو اإلاؿاهمت في ظٍغ

 مً ال٣اهىن الجىاجي. 128للٟهل 

ٖضم ط٦غ الؿاخب في الخالت الؿاب٤ ط٦غها ال ٌٗض ؤن  117في خحن ًغي ألاؾخاط امدمض لٟغوجي

ٗؼي بٖٟاء الؿاخب مً اإلاؿاولُت  ؾهىا مً اإلاكٕغ وبهما ٧ان اؾخصىاء م٣هىص ومخٗمض مىه، َو

بت اإلاكٕغ في جُٟٗل ال٣ٗىباث اإلا٣غعة ٖلى  –في هٓغ هظا ال٣ُٟه  –الجىاثُت في هظه الخالت  بلى ٚع

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان، باٖخباع  غاٝ الكُ٪ اإلا٣ضم ٖلى ظٍغ ؤن الخىاػن في ال٣ٗاب اإلا٣غع أَل

مت ٖملُا و٢لت اإلاخابٗاث الجىاثُت  ؾبُل الًمان )الؿاخب واإلاؿخُٟض( هى الؿبب في اهدكاع هظه الجٍغ

بكإجها، ألن اإلاؿخُٟض الظي ًدؿلم ق٩ُا ٖلى ؾبُل الًمان ٩ًىن مخإ٦ضا مً ؤن الؿاخب لً ًبلٜ 

 .118ٗامت ماصام هى آلازغ مٗجي بىٟـ ال٣ٗىبتهظه الىا٢ٗت بلى الىُابت ال

غاث الظي ٢ضمها، ووٗخ٣ض ؤهه ال ًم٨ً  وهخ٤ٟ م٘ ألاؾخاط امدمض لٟغوجي بسهىم هظه الخبًر

مت بنضاع قُ٪ ٖلى ؾبُل الًمان   119ختى ولى في بَاع اإلاكاع٦ت ؤو اإلاؿاهمت –مخابٗت الؿاخب بجٍغ

ة ؤ٦ثر مما جدخمل، واختراما إلابضؤ الخٟؿحر مً مضوهت الخجاع  316وطل٪ ل٩ي ال هدمل هو اإلااصة  –

ت، و٦ظا مبضؤ جُب٤ُ ال٣اهىن ألانلر للمتهم.  ال٤ًُ للم٣خًُاث الؼظٍغ

                                                           
 316مً ال٣اهىن الجىاتي واإلااصة  544ألهه ٦ما ؾب٤ مٗىا أن ألاؾخاط أخمض ق٨غي الؿباعي طَب في الاججاٍ ال٣اةل بأن الٟهل   116

 اعة ٨ًمالن بًٗهما.مً مضوهت الخج
 .366 – 365امدمض لٟغوجي : "الكُ٪ وئق٩االجه..."، مغظ٘ ؾاب٤، م:   117
ٟٗى الؿاخب   118 أهٓغ  –مهضع الكُ٪  –ٚحر أن َظا الخدضًض أزاع اؾخٛغاب البٌٗ، ئط ٠ُ٦ ه٣بل أن ًخاب٘ اإلاؿخُٟض واإلآهغ َو

 بهظا الخهىم : 

 م٨ىاؽ. –، مُبٗت وعا٢ت سجلماؾت 158 – 157، م: 2015ٍت"، َبٗت ٖبض الغخُم قمُٗت : "صعوؽ في ألاوعا١ الخجاع  -

 ب٨ٗـ ما ًغي ألاؾخاط  أخمض ق٨غي الؿباعي، ٦ما ؾب٤ مٗىا  119



 

 

96 

مت الخٗامل  ٗاث اإلا٣اعهت بسهىم جدضًض ألاشخام اإلاٗىُحن باإلاخابٗت في ظٍغ وبالٗىصة للدكَغ

اهىن الجىاجي اإلاٛغبي مً ال٣ 544بك٩ُاث الًمان هجض مشال اإلاكٕغ الجؼاثغي طهب ٖلى ههج الٟهل 

، في خحن طهب اإلاكٕغ الٟغوسخي بلى ؤبٗض مً 120اإلايؿىر، بط ٖا٢ب ٧ل مً الؿاخب واإلاؿخُٟض واإلآهغ

مت ًٖ وا٢ٗت الخٗامل بك٩ُاث الًمان وطل٪ عاظ٘ لٗضة اٖخباعاث ال هىص  121طل٪ وعٞ٘ نٟت الجٍغ

 الخىى ٞحها.

مت هى الؿبب اإلا باقغ في اإلاُالبت بةلٛائها ٖلى مؿخىي ولٗل بلٛاء اإلاكٕغ الٟغوسخي لهظه الجٍغ

٘ اإلاٛغبي، وطل٪ ما ؾىداو٫ مٗالجخه في اإلاُلب اإلاىالي.  الدكَغ

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان بحن   مإٍض ومٗاعى   اإلاُلب الشالض : ؤلاب٣اء ٖلى ظٍغ

مت الخٗامل بكُ٪ الًمان بهٟت جهاثُت، بط  لٗضة اٖخباعاث ٖمض اإلاكٕغ الٟغوسخي بلى بلٛاء ظٍغ

مت في ٞغوؿا.ؤ ؤما باليؿبت للمٛغب وؤمام بب٣اء  نبذ الخٗامل بكُ٪ ٖلى ؾبُل الًمان ال ٌك٩ل ظٍغ

ض هظا الىهج )ال٣ٟغة الشاهُت( وهىا٥ مً ًىاصي بةلٛاء  مت هجض ؤهه هىا٥ مً ًٍا ىا ٖلى هظه الجٍغ مكٖغ

مت )ال٣ٟغة ألاولى(.  هظه الجٍغ

م  ت الخٗامل بك٩ُاث الًمان  ال٣ٟغة ألاولى : الاججاٍ الظي ًىاصي بالٛاء ظٍغ

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان ْهغ اججاه ٣ٞهي ًىاصي  غة لجٍغ هٓغا لٗضم ٞاٖلُت الىهىم اإلاَا

٘ نٟت  مت مً اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت اإلاٛغبُت، ولٗل ؾبب مىاصاة هظا الاججاه بٞغ بةلٛاء هظه الجٍغ

م ًٖ وا٢ٗت الخٗامل بك٩ُاث الًمان عاظ٘ باألؾاؽ بلى اهدك مت ٖملُا و٢لت الخجٍغ اع هظه الجٍغ

                                                           
 مً ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاةغي :  374جىو ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة  120

ه ٞىعا...»...   «.٧ل مً أنضع أو ٢بل أو أْهغ ق٩ُا واقتٍر ٖضم نٞغ
ش  91-1382مً ال٣اهىن الٟغوس ي اإلاٗض٫ بم٣خط ى ٢اهىن ع٢م  67و 66جحن عاظ٘ اإلااص 121  1991صظىبر  30الهاصع بخاٍع
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ال خى٫ ٞاثضة ؤلاب٣اء ٖلى ههىم ٢اهىهُت لم جل٤ بال 122اإلاخابٗاث بكإجها ، ٣ٞض اخخضم الى٣اف ٍَى

باء واإلادامحن  دت واؾٗت ظضا مً اإلاىاَىحن؛ ٞةطا ٧ان ٦شحر مً ألَا الخجاهل والاؾخسٟاٝ مً ٢بل قٍغ

ما٫، وهم مٟغوى ٞحهم الخدلي باإلا ً اإلاٗغفي اإلاخحن، ال والهُاصلت وعظا٫ ألٖا غوءة والخىٞغ ٖلى الخ٩ٍى

ًجضون خغظا في الخٗامل بالك٩ُاث ٖلى ؾبُل الًمان ُٞما بُجهم وم٘ ػبىائهم، ٠ُ٨ٞ بمً هم صون 

ُٗت   .123اإلاؿخىي الٗلمي والش٣افي الظي ًم٨جهم مً اؾدُٗاب الىهىم الدكَغ

مت ومً بحن ال٣ٟه الظي طهب في هظا الاججاه هجض ألاؾخاط مدمض الخ اعسي الظي هاصي بةلٛاء ظٍغ

م  الخٗامل بك٩ُاث الًمان لهٗىبت بزباتها مً َٝغ الىُابت الٗامت، وبالخالي ٖضم ٞٗالُت هظا الخجٍغ

 .124الؾُما و٢ض ظغث ٖاصة الخجاع ؤن ٣ًبلىا الك٩ُاث بضون عنُض ٖلى ؾبُل الًمان

ُم الظي هاصي بًغوعة بٖ مت ٢بى٫ ٦ما طهب في هٟـ الاججاه ألاؾخاط ببغاهُم ٖػ اصة الىٓغ في ظٍغ

مت  ٢ض زل٣ذ جسىٞا ٦بحرا في مسخل٠ ألاوؾاٍ  –في هٓغه  –الكُ٪ ٖلى وظه الًمان بط ؤن هظه الجٍغ

هدُجت التزاًض اإلاؿخمغ ألخ٩ام ؤلاصاهت الهاصعة في بَاعها، مما ظٗل البٌٗ ًىٟغ مً ٢بى٫ الكُ٪ في 

 .125ألاصاء

مت مىما وبن ٧ان الاججاه اإلاىاصي بةلٛاء ظٍغ الخٗامل بك٩ُاث الًمان ٢ض بغػ وظهت هٓغه  ٖو

غاث ٢ض جبضو م٣ٗىلت  مت. –في هٓغه  –بخبًر ض ؤلاب٣اء ٖلى هظه الجٍغ  ٞةهه هىا٥ اججاه آزغ ًٍا

 

                                                           
 بسهىم ئخهاةُاث الخٗامل بك٩ُاث الًمان ؾى٠٣ ٖىضَا الخ٣ا. 122
٘، الىا٢٘ واإلاماعؾت ال٣ًاةُت"، مغظ٘ ؾاب٤، م:  123  .45أمحن البهغي : "قُ٪ الًمان بحن الدكَغ
الضاع  –، مُبٗت الىجاح الجضًضة 68، م: 1988ت ــا١"، الُبٗت ألاولى لؿىـــــ٪ باإلاٛغب : وا٢٘ وآٞمدمض الخاعسي : "الكُ 124

 البًُاء.
ُم : "مكا٧ل الكُ٪ ٖلى مؿخىي ألاصاء"، الىضوة الشاهُت للٗمل ال٣ًاتي والبى٩ي : الكُ٪ بضون عنُض بحن مكا٧ل   125 ئبغاَُم ٖػ

ني ل –الخايغ وآٞا١ اإلاؿخ٣بل  ني للضعاؾاث ال٣ًاةُت 1988ًىهُى  21و 20لضعاؾاث ال٣ًاةُت اإلاٗهض الَى ، وكغ اإلاٗهض الَى

ت اإلاهىُت لبىى٥ اإلاٛغب، الُبٗت ألاولى لؿىت   .143، م: 1989واإلاجمٖى
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مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان   ض لإلب٣اء ٖلى ظٍغ  ال٣ٟغة الشاهُت : الاججاٍ اإلاٍإ

مت الخٗامل بك٩ُاث ض بكضة  في م٣ابل الاججاه الظي ًىاصي بةلٛاء ظٍغ الًمان هجض اججاه آزغ ًٍا

م ٖلى وا٢ٗت الخٗامل بك٩ُاث الًمان. ىا في ؤلاب٣اء ٖلى نٟت الخجٍغ  الىهج الظي ههجه مكٖغ

ض ؤلاب٣اء  ومً ال٣ٟهاء الظًً طهبىا في هظا الاججاه هجض ألاؾخاط اخمض ق٨غي الؿباعي الظي ًٍا

غي ؤهه ختى وبن ٧اهذ هظه الجغ  مت الخٗامل بكُ٪، ٍو ت عاثجت اظخماُٖا ٖلى ظٍغ ٍمت ْاهغة ؾٍغ

 .126وا٢خهاصًا ٞةهه مً ٚحر اإلا٣بى٫ ؤن هجٗل مً الٗاصة الٟاؾضة اإلاىدكغة ٢اٖضة ٢اهىهُت مكغوٖت

مت ألن  ض ؤلاب٣اء ٖلى هظه الجٍغ ٦ما طهب في هٟـ الاججاه ألاؾخاط امدمض لٟغوجي الظي ًٍا

ومٗا٢با ٖلُه َاإلاا ؤن الكُ٪ ًجب ؤن ًٓل ٞٗال مجغما  –في هٓغه  –الخٗامل بك٩ُاث الًمان 

مت ؾُاصي بلى جدىٍغ  غي هظا ألاؾخاط ؤن بلٛاء هظه الجٍغ ، ٍو إل وؾُلت ؤصاء ومؿخد٤ ألاصاء ٖىض ؤلَا

ُٟت الكُ٪ مً وؾُلت ؤصاء بلى وؾُلت اثخمان  .127ْو

غاث التي اؾدىض ٖلحها هظا الاججاه ٞةهىا همُل لخإًُض الاججاه ألاو٫ اإلاىاصي  ٖمىما وعٚم الخبًر

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان، ألن ْاهغة الخٗامل بهظه الك٩ُاث ؤنبدذ مخٟكُت ظضا في ب ةلٛاء ظٍغ

مجخمٗىا زانت في ٢ُإ الخجاعة والخضماث، مما ًضٞٗىا للدؿائ٫ خى٫ الجضوي مً ؤلاب٣اء ٖلى 

 ههىم ٢اهىهُت ال ججض لها ؾبُال للخُب٤ُ.

مت مم ىا هظه الجٍغ ا ؾُدٟٔ لل٣اٖضة ال٣اهىهُت هُبتها و ولظل٪ ٞةهىا هخمجى لى ًلػي مكٖغ

ٗىا  –ؾمىها و٢ىتها ؤلالؼامُت، زانت وؤن اإلاكٕغ الٟغوسخي  ٢ض ؤ٢ضم ٖلى هظه  –اإلاهضع اإلاباقغ لدكَغ

مت في جد٤ُ٣ الىخاثج اإلاغظىة مجها. غة لهظه الجٍغ  الخُىة بٗض ٞكل الىهىم ال٣اهىهُت اإلاَا

                                                           
ت"، مغظ٘ ؾاب٤، م:   126  .324أخمض ق٨غي الؿباعي : "الىؾُِ في ألاوعا١ الخجاٍع
 .365مغظ٘ ؾاب٤، م: أهٓغ : امدمض لٟغوجي : "الكُ٪ وئق٩االجه...."،  127
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مت الخٗامل ؤزحرا ٞةن ٧ان هظا ما ًخٗل٤ ببٌٗ ؤلاق٩االث الت اع ال٣اهىوي لجٍغ ي ٢ض ًشحرها ؤلَا

مت مً زال٫  بك٩ُاث الًمان، ٞةهىا هدؿاء٫ : بلى ؤي مضي اؾخُإ اإلاكٕغ اإلاٛغبي الخض مً هظه الجٍغ

 ب٢غاعه للجؼاءاث اإلاترجبت ٖجها؟

اإلابدض الشاوي : مضي ٞٗالُت الجؼاءاث اإلاترجبت ًٖ الخٗامل بك٩ُاث الًمان في 

م  ت الخض مً َظٍ الجٍغ

٦ما هى مٗلىم ؤهه مً زهاثو ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ؤجها م٣غوهت بجؼاء ماصي جى٢ٗه ٖلى مسالٟها، 

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان ال حك٩ل اؾخصىاء مً جل٪ ال٣اٖضة. غة لجٍغ  ٞةن الىهىم ال٣اهىهُت اإلاَا

ىا ٢ض عجب ظؼاءاث في ٚاًت ألاهمُت والهغامت ججاه اإلاخٗامل حن بك٩ُاث ه٨ظا ٞةهىا هجض ؤن مكٖغ

 الًمان ؤمال في الخض مجها.

مت )اإلاُلب ألاو٫(، ٦ما ؾىدىاو٫ اإلاى٘  ؾى٠٣ في هظا اإلابدض ٖلى ال٣ٗىباث ألانلُت لهظه الجٍغ

ال٣ًاجي مً بنضاع الك٩ُاث ٣ٗ٦ىبت بياُٞت )اإلاُلب الشاوي(، في خحن ؾىسهو )اإلاُلب الشالض( 

 ًمان ٖملُا.للخضًض ًٖ بٌٗ ؤلاخهاثُاث بسهىم الخٗامل بك٩ُاث ال

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان  اإلاُلب ألاو٫ : ال٣ٗىباث ألانلُت في ظٍغ

في بَاع خضًصىا ًٖ ال٣ٗىباث ألانلُت اإلاترجبت ًٖ الخٗامل بك٩ُاث الًمان ًخىظب ٖلُىا 

 الى٢ٝى ٖلى اإلاؿاولُت الجىاثُت )ال٣ٟغة ألاولى(، و٦ظا اإلاؿاولُت اإلاضهُت )ال٣ٟغة الشاهُت(.

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان ال٣ٟغة ألاول  ى : اإلاؿإولُت الجىاةُت في ظٍغ

ٌٗا٢ب بالخبـ مً ؾىت بلى »مً مضوهت الخجاعة هجضها جىو ٖلى ؤهه  316بالٗىصة لىو اإلااصة 

مً مبلٜ الكُ٪ ؤو  %25صعهم صون ؤن ج٣ل ٢ُمتها ًٖ  10.000بلى  2000زمـ ؾىىاث وبٛغامت مً 

 مً الخهام ٧ل :
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لم ب٣بى٫ ؤو جٓهحر قُ٪ قٍغ ؤال ٌؿخسلو ٞىعا، وؤن ًدخٟٔ به ٧ل شخو ٢ام ًٖ ٖ -6 

 «.ٖلى ؾبُل الًمان

ُٟت الكُ٪ ألاصاثُت هالخٔ ؤن اإلاكٕغ ظغم ألاٞٗا٫ التي جسغظه مً َبُٗخه  خٟاْا مىه ٖلى ْو

ت ناعمت ٖلى 128ال٣اهىهُت لخهبذ ؤصاة اثخمان ، ه٨ظا هالخٔ مً زال٫ هظه اإلااصة ؤجها عجبذ ٣ٖىبت ػظٍغ

ل بك٩ُاث الًمان مخمشلت في الخبـ والٛغامت، وا٦خٟى اإلاكٕغ مً زال٫ هظه اإلااصة بخدضًض الخٗام

ض ال٣ٗاب لل٣اضخي  الخضًً ألا٢صخى وألاصوى ل٩ل مً الخبـ والٛغامت، في خحن جغ٥ مؿإلت جٍٟغ

 .في ٧ل هاػلت ٖلى خضة 129الجىاجي

مت الخٗامل مً مضوهت الخجاعة عجبذ هٟـ ال٣ٗىب 316ٚحر ؤهىا هالخٔ ؤن اإلااصة   ت اإلا٣غعة لجٍغ

بك٩ُاث الًمان ٖلى بٌٗ الجغاثم ألازغي اإلاخٗل٣ت بالكُ٪ )مً ٢بُل سخب قُ٪ بضون ماوهت 

اء بهٟت ٚحر صخُدت...( ٠ُ قُ٪ ؤو جؼوٍغه ؤو حٗغى الؿاخب ٖلى الٞى ووٗخ٣ض ؤهه خبظا لى  .130وجٍؼ

ىا بلى الخمُحز بحن ظغاثم اإلااوهت هاجه بسهىم ٣ٖىباتها ب مت صعظت ٌٗمض مكٖغ اٖخباع ؤهه ل٩ل ظٍغ

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان ال جغقى  مت  –في هٓغها  –زُىعتها، ٞمشال ظٍغ مً خُض الخُىعة بلى ظٍغ

٠ُ قُ٪ ؤو جؼوٍغه.  جٍؼ

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان   ال٣ٟغة الشاهُت : اإلاؿإولُت اإلاضهُت اإلاترجبت ًٖ ظٍغ

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان هجض ؤن اإلاكٕغ لم ًبضي اهخماما  بالٗىصة للىهىم اإلاىٓمت لجٍغ

مت بًغع، ُٞد٤  مت اللهم بطا حؿببذ هظه الجٍغ ٦بحرا بمؿإلت اإلاؿاولُت اإلاضهُت بسهىم هظه الجٍغ

٘ صٖىي اإلاُالبت بالخٗىٌٍ ًٖ الًغع الظي لخ٣ه.  للمخًغع في هظه الخالت ٞع

                                                           
ت: صعاؾت في يىء ال٣اهىن والاظتهاص اإلاٛغيي واإلا٣اعن"،   128 س ي: "ألاوعا١ الخجاٍع ٞاؽ.  –، مُبٗت أمُمت 2007ألاولى،  ٍأخمض ال٨َى

 .313م: 
ت ال٣اهىن الجىاتي. 141َب٣ا للٟهل  129  مً مجمٖى
ان الٟهل  130 ىا في ْل ؾٍغ ى هٟـ الىهج الظي ههجه مكٖغ ن الجىاتي اإلايؿىر ئط أن َظا الٟهل ٧ان ًدُل ٖلى مً ال٣اهى  544َو

 مً هٟـ ال٣اهىن. 540الٟهل 
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هُت في مىاظهت اإلاضان ٚحر ؤهىا هجض اظتهاص ٢ًاجي طهب بلى ؤبٗض مً طل٪ وعجب مؿاولُت مض

مت الخٗامل بكُ٪ الًمان، وطل٪ مً زال٫ بؾ٣اٍ خ٣ه في اإلاُالبت باؾترظإ ٢ُمت  ظىاثُا بجٍغ

ٌ ًٖ الًغع الظي لخ٣ه، ٣ٞض ظاء في ٢غاع إلاد٨مت  الكُ٪ و٦ظا خغماهه مً اإلاُالبت بالخٍٗى

لخ٤ في اؾترظإ ٢ُمخه بن ٢بى٫ قُ٪ ٖلى ؾبُل الًمان ٣ًٟض اإلاؿخُٟض ا»الاؾخئىاٝ بالضاع البًُاء 

ٌ ؤمام ال٣ًاء اإلاضوي بٗضما جشبذ بصاهخه ؤمام ال٣ًاء الجىخي  .131«ؤو اإلاُالبت بالخٍٗى

باإلياٞت بلى اإلاؿاولُت  –اإلاالخٔ مً زال٫ هظا ال٣غاع ؤن اإلاد٨مت ٢ض عجبذ اإلاؿاولُت اإلاضهُت 

٫ خغماهه مً خ٣ه في في مىاظهت اإلاؿخُٟض الظي ٢بل ق٩ُا ٖلى ؾبُل الًمان مً زال –الجىاثُت 

 اإلاُالبت في الخٗىٌٍ و٦ظا ٖضم ؤخ٣ُخه في اؾترظإ ٢ُمت الكُ٪.

ٌ ًٖ الًغع  وبطا ٦ىا هخ٤ٟ م٘ هظا الخىظه بسهىم بؾ٣اٍ خ٤ اإلاؿخُٟض في اإلاُالبت بالخٍٗى

الظي لخ٣ه؛ ألهه سخيء الىُت واإلاكٕغ ٌٗامل سخيء الىُت بى٣ٌُ ٢هضه، ٞةهىا هسال٠ هظا الخىظه 

اإلاؿخُٟض مً اإلاُالبت باؾترظإ ٢ُمت الكُ٪، باٖخباع ؤن ٢ُمت الكُ٪ جيخ٣ل بلى  بسهىم خغمان

ت بٟاؽ في ٢غاع ناصع ٖجها باهخ٣ا٫  132اإلاؿخُٟض بمجغص الخى٢ُ٘، ٣ٞض ٢ًذ مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

بط الالتزام بإصاء ٢ُمت الكُ٪ بلى الىعزت، ختى لى ٧ان اإلاال٪ و٢٘ التزام ٖلى بُاى باٖخباعه يماهت، 

 .133بمجغص الخى٢ُ٘ ٖلُه ٌُٗي الخ٤ للمؿخُٟض في اؾخسالم ٢ُمخه ٞىعا

ٖمىما ٞاإلاكٕغ لم ًخى٠٢ ًٖ خض ب٢غاعه لل٣ٗىباث ألانلُت، بل ؤُٖى للمد٨مت نالخُت الخ٨م 

 ب٣ٗىبت بياُٞت وطل٪ ما ؾىدىاوله في اإلاُلب اإلاىالي.

                                                           
ش  ٢83/1047غاع ناصع في اإلال٠ الخجاعي ٖضص   131 ، م: 1985ًىهُى  37، ميكىع بمجلت اإلادا٦م اإلاٛغبُت ٖضص 1984ًىاًغ  3بخاٍع

 .68أوعصٍ مدمض الخاعسي : مغظ٘ ؾاب٤، م:  103
 .89. أوعصٍ أمحن البهغي : مغظ٘ ؾاب٤، م: 2000/560في اإلال٠ ٖضص  29/08/2000ش ناصع بخاٍع ٢749غاع ٖضص   132
اع جىو اإلااصة   133 اة الؿاخب أو ٣ٞضان أَلُخه بٗض ؤلانضاع ٖلى آزاع »مً مضوهت الخجاعة ٖلى أهه :  272في هٟـ ؤلَا ال جأزحر لٞى

 «الكُ٪
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 ُتاإلاُلب الشاوي : اإلاى٘ ال٣ًاتي مً ئنضاع الك٩ُاث ٣ٗ٦ىبت ئياٞ

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان زى٫ للمد٨مت نالخُت مى٘ اإلاد٩ىم  بن اإلاكٕغ اإلاٛغبي في ظٍغ

ؾىداو٫ الى٢ٝى ٖلى ماهُت  135وطل٪ في بَاع ما ٌٗٝغ باإلاى٘ ال٣ًاجي 134ٖلُه مً بنضاع الك٩ُاث

اإلاى٘ ال٣ًاجي مً بنضاع الك٩ُاث )ال٣ٟغة ألاولى(، لىخٗٝغ بٗضها ٖلى يىابِ الخ٨م بهظا اإلاى٘ 

 ال٣ٟغة الشاهُت(.)

 ال٣ٟغة ألاولى : ماَُت اإلاى٘ ال٣ًاتي مً ئنضاع الك٩ُاث  

ًجىػ للمد٨مت في الخاالث اإلاىهىم ٖلحها في »مً مضوهت الخجاعة ٖلى ؤهه  317جىو اإلااصة 

 «.اإلااصة الؿاب٣ت ؤن جمى٘ اإلاد٩ىم ٖلُه زال٫ مضة جتراوح بحن ؾىت وزمـ ؾىىاث مً بنضاع ق٩ُاث...

ت للمد٨مت للخ٨م بطن اإلاى٘ ا ل٣ًاجي مً بنضاع الك٩ُاث هى ٣ٖىبت جسً٘ للؿلُت الخ٣ضًٍغ

ترجب ٖجها ٖضم ؤخ٣ُت اإلاد٩ىم ٖلُه في بنضاع ق٩ُاث َُلت اإلاضة اإلا٣غعة لهظا اإلاى٘،  بها مً ٖضمه، ٍو

ت وججضع ؤلاقاعة بهظا الخهىم ؤن ٣ٖىبت اإلاى٘ جم  .136ًم٨ً ال٣ى٫ ؤجها ٣ٖىبت ظىاثُت بياُٞت ظىاٍػ

عها ؤو٫ مغة بم٣خطخى مضوهت الخجاعة ، ؤي ؤهه لم ٨ًً هىا٥ ؤي مجا٫ للخضًض ًٖ اإلاى٘ ال٣ًاجي ب٢غا

 .1996مً بنضاع الك٩ُاث ٢بل ؾىت 

 ال٣ٟغة الشاهُت : يىابِ الخ٨م باإلاى٘ ال٣ًاتي مً ئنضاع الك٩ُاث  

ت في الخ٨م بهظه ال٣ٗىبت مً ٖضمه، ٞةهه با إلا٣ابل ٢ض بطا ٧ان اإلاكٕغ ٢ض ؤُٖى للمد٨مت الخٍغ

ه٨ظا ٞٗىضما ج٣غع اإلاد٨مت الخ٨م باإلاى٘ مً  ظٗل يىابِ ًخىظب اخترامها ٖىض الخ٨م بهظه ال٣ٗىبت.

                                                           
 مً مضوهت الخجاعة 316الجغاةم اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  ججضع ؤلاقاعة أن اإلاى٘ ال٣ًاتي مً ئنضاع الك٩ُاث ٌكمل ٧ل 134
اء مً َٝغ ناخب الخؿاب أو و٦ُله لٗضم  135 ٦ما أهه َىا٥ اإلاى٘ البى٩ي الظي ج٣غعٍ اإلاإؾؿت البى٨ُت ٖىضما ًشبذ ئزال٫ بالٞى

للمى٘ البى٩ي ألن مجا٫ جُب٣ُه ال  مً مضوهت الخجاعة، ولً هخُغ١  313و 312وظىص اإلاإوهت أو ٖضم ٦ٟاًتها جُب٣ُا إلا٣خًُاث اإلااصجحن 

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان التي هي مدل صعاؾدىا  ٌكمل ظٍغ
 .376امدمض لٟغوجي : "الكُ٪ وئق٩االجه..."، مغظ٘ ؾاب٤، م:  136
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٤ هظا اإلاى٘ بإمغ  317بنضاع الك٩ُاث ٞةهه ًخىظب ٖلحها َب٣ا لىو اإلااصة  مً مضوهت الخجاعة ؤن جٞغ

بلى اإلااؾؿت البى٨ُت التي  مىظه بلى اإلاد٩ىم ٖلُه ًلؼمه بةعظإ نُٜ الك٩ُاث التي الػالذ بدىػجه

 ؾلمتها له.

٦ما ًخىظب ٖلى اإلاد٨مت ؤًًا ؤن جسبر بى٪ اإلاٛغب بملخو الخ٨م باإلاى٘، الظي بضوعه ًخىظب 

م٨ً للمد٨مت ؤن جإمغ بيكغ ملخو  ٖلُه ؤن ًسبر اإلااؾؿاث البى٨ُت اإلاٗخمضة لضًه بهظا اإلاى٘. ٍو

٦ما ٌكتٍر ؤال ًخجاوػ مضة اإلاى٘  ً مضوهت الخجاعة.م 317الخ٨م ال٣اضخي باإلاى٘ جُب٣ُا إلا٣خًُاث اإلااصة 

 زمـ ؾىىاث وؤال ج٣ل ًٖ ؾىت واخضة.

مىما ٞةن هظا اإلاى٘ الظي ٢ض جد٨م به اإلاد٨مت ال ًم٨ً ؤن ٌكمل الك٩ُاث التي جم٨ً  ٖو

 .137اإلاد٩ىم ٖلُه مً سخب مبالٜ مالُت لضي اإلاسخىب ٖلُه، ٦ما ال ٌكمل الك٩ُاث اإلاٗخمضة

 ق٩ُاث الًمان والىا٢٘ الٗملي  اإلاُلب الشالض :

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان  مً زال٫ ما ؾب٤ بُاهه هالخٔ ؤن مى٠٢ اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً ظٍغ

مت بهٟت جهاثُت  ٗاث بلى بلٛاء هظه الجٍغ  –ًدؿم بالدكضص والهغامت في و٢ذ طهبذ ُٞه بٌٗ الدكَغ

 –ؤو الخ٣لُل  –الجؼاءاث في الخض وهظا ما ًضٞٗىا للدؿائ٫ خى٫ مضي مؿاهمت هظه  –الٟغوسخي مشال 

مت؟  مً هظه الجٍغ

٦جىاب ٖلى هظه ؤلاق٩الُت ؾىداو٫ الى٢ىٝ ٖلى بٌٗ ؤلاخهاثُاث الغؾمُت بسهىم 

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان )ال٣ٟغة ألاولى(، ٦ما ؾى٠٣ وا٢٘  اإلاخابٗاث ال٣ًاثُت بسهىم ظٍغ

 الخٗامل بهظه الك٩ُاث ٖملُا )ال٣ٟغة الشاهُت(.

                                                           

خماصالكُ٪ اإلاٗخمض َى طل٪ الكُ٪ الظي جإقغ ٖلُه اإلاإؾؿت البى٨ُت   137 خُٟض ئقهاصا منها بىظىص اإلاإوهت و ججمضَا للمؿ بااٖل

اء  َُلت مضة ج٣ضًم الكُ٪ للٞى
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 ولى : اإلاخابٗاث ال٣ًاةُت بسهىم الخٗامل بك٩ُاث الًمان  ال٣ٟغة ألا 

بالٗىصة لبٌٗ ؤلاخهاثُاث ٖلى مؿخىي اإلادا٦م بسهىم اإلاخابٗاث التي جدغ٦ها الىُابت 

م٣اعهت م٘ اإلاخابٗاث بسهىم  139في ظغاثم الخٗامل بك٩ُاث الًمان، هجض ؤجها ج٩اص جىٗضم 138الٗامت

في مد٨مت الاؾخئىاٝ بٟاؽ سجلذ زالزت ٢ًاًا  1985ٞمشال ؾىت  اإلاسالٟاث ألازغي اإلاخٗل٣ت بالكُ٪.

٣ِٞ مخٗل٣ت بالخٗامل بك٩ُاث الًمان، ؤما باؾخئىاُٞت الضاع البًُاء في هٟـ الؿىت سجلذ زمؿت 

مت م٘ الٗلم ؤهه جم الخ٨م بالبراءة في ٢ًِخحن مجها  .٢140ًاًا ٣ِٞ مخٗل٣ت بهظه الجٍغ

إل ٖلى هظه ؤلاخهاثُاث ىض ؤلَا ًبضو مً الىهلت ألاولى ؤن الجؼاءاث اإلاترجبت ًٖ الخٗامل  بطن ٖو

مت، ٞهل ألامغ ٦ظل٪..؟  بك٩ُاث الًمان اؾخُاٖذ الخض مً هظه الجٍغ

 ال٣ٟغة الشاهُت : وا٢٘ الخٗامل بك٩ُاث الًمان  

بالٗىصة بلى ؤلاخهاثُاث اإلاخٗل٣ت بالخٗامل بك٩ُاث الًمان في الىا٢٘ الٗملي، وسجل مٟاع٢ت 

بت ظضا مت التي ج٩اص جىٗضم. ٍٚغ  م٣اعهت م٘ ؤلاخهاثُاث اإلاخٗل٣ت باإلاخابٗاث ال٣ًاثُت في هظه الجٍغ

ٌ ؤصاء قُ٪ الوٗضام اإلااوهت ؤو ٖضم ٦ٟاًتها التي جىنلذ  2003ٞمشال ؾىت  داث بٞغ بلٜ ٖضص الخهٍغ

ت لٗىاعى ألاصاء ببى٪ اإلاٛغب بلى  ذ 323.719بها اإلاهلخت اإلاغ٦ٍؼ جىنلذ ٣ٞض  2004ؤما ؾىت  .141جهٍغ

ٌ ؤصاء ق٩ُاث الوٗضام الغنُض ؤو ٖضم ٦ٟاًخه 307.499بـ  دا بٞغ ونل ٖضص  2008ؤما ؾىت  .142جهٍغ

داث لضي هٟـ اإلاهلخت بلى  دا بٗىاعى ألاصاء 302.746الخهٍغ  .143جهٍغ

                                                           
ا ناخبت الازخهام في اإلاخابٗت في الضٖىي الٗمىمُت.  138  باٖخباَع
 .157ٖبض الغخُم قمُٗت : مغظ٘ ؾاب٤ م:   139
 بسهىم َظٍ ؤلاخهاةُاث أهٓغ :  140

 .68مدمض الخاعسي : مغظ٘ ؾاب٤، م:  -
غ بى٪ اإلاٛغب ًٖ الؿىت اإلاالُت    141  .112، م: 2003ج٣ٍغ
غ بى٪ اإلاٛغب ًٖ الؿىت اإلاالُت ج٣  142   .113 – 112، م: 2004ٍغ

143   BANK AL-MAGHRIB : «Rapport annuel sur les systèmes et moyennes de paiements», exercice 2008; P. 43 
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وججضع ؤلاقاعة بهظا الخهىم ؤن ق٩ُاث الًمان جدخل اليؿبت ألا٦بر مً ٖىاعى ألاصاء وطل٪ 

ُىن وزبراء  .144ها بحن اإلاهىُحن والخجاع وختى بحن الىاؽ الٗاصًحنلكضة اهدكاع الخٗامل ب و٢ض ؤ٦ض مهٞغ

اصة ٖضص الك٩ُاث اإلاغججٗت لٗضم وظىص عنُض جغظ٘ بلى اؾخسضام الكُ٪ ٦إصاة يمان »مٛاعبت ؤن  ٍػ

 .145«مً ظاهب ٢ُاٖاث واؾٗت زانت الخجاع الظي ٌؿخسضمىهه ٧ىؾُلت للؿضاص آلاظل

مت ب٣ي ؤن وكحر في جهاًت هظا  اإلاُلب ؤن الؿبب في ٢لت اإلاخابٗاث ال٣ًاثُت بسهىم ظٍغ

م الاهدكاع اإلاهى٫ لها ٖملُا  –الخٗامل بك٩ُاث الًمان  ٨ًمً ؤؾاؾا في نٗىبت بزباث ألاع٧ان  –ٚع

مت زانت الغ٦ً اإلاٗىىي اإلاخمشل في ال٣هض الجىاجي ؤي بإن اإلآهغ ؤو اإلاؿخُٟض ٧ان  اإلا٩ىهت لهظه الجٍغ

٢ضم ٖلى ؾبُل الًمان، وطل٪ ما ًجٗل الىُابت الٗامت ٖاظؼة، باٖخباع ؤن الغ٦ً  ٖلى ٖلم بإن الكُ٪

مت الخٗامل بك٩ُاث الًمان هى ٖىهغ هٟسخي ال ًم٨ً الى٢ٝى ٖلُه، زانت وؤن  اإلاٗىىي في ظٍغ

الؿاخب ال ٌٗمض بلى جًمحن الكُ٪ ما ًُٟض بإهه قُ٪ يمان بط ٚالبا ما ًخم الاجٟا١ ٖلى طل٪ 

ا.  قٍٟى

خباع  و٢ض طهبذ مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت بلى جدضًض بٌٗ اإلاٗاًحر التي ًم٨ً الى٢ٝى ٖلحها اٖل

ؤن  146ؤن الكُ٪ ٢ض ٢ضم ٖلى ؾبُل الًمان، هجض مشال ؤن هظه اإلاد٨مت ٢ض طهبذ في بخضي ٢غاعاتها

ش ٚحر خ٣ ش ؤلاوكاء ؤو الظي ًدمل جاٍع ٣ُي هى قُ٪ ٢ضم ٖلى ؾبُل الكُ٪ الظي ًسلى مً جاٍع

ىت ٖلى ؤن وبال الًمان. يؿبت لل٣اهىن اإلاٛغبي ٞةهىا هغي ؤهه ًم٨ً الى٢ىٝ ٖلى هٟـ هظه اإلاٗاًحر ٣٦ٍغ

 الكُ٪ ٢ض ٢ضم ٖلى ؾبُل الًمان.

                                                           
 .69أمحن البهغي : مغظ٘ ؾاب٤، م:   144
ضة بُان الُىم،  4أهٓغ : ًىؾ٠ مؿٗىص : "حجم ألاصاءاث اإلاالُت ٖبر ألابىا٥ ججاوػ   145 م"، ظٍغ ، 2010ًىلُىػ  21آالٝ ملُاع صَع

 .74أوعصٍ أمحن البهغي : مغظ٘ ؾاب٤، م: 
146  Cour de cassation Français, arrêt criminal, 21 octobre 1985 

R.T.D.com – 1987.p85 et arrêt criminal, 12/07/1961, revue banque – 1961, p: 823 
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 زـاجمــت :

وؿخيخج مما ؾب٤ بُاهه ؤهه هٓغا للضوع ال٨بحر الظي ًلٗبه الكُ٪ في الخُاة الا٢خهاصًت ظٗله 

بضا ظٗله وؾُلت اثخمان، بل ألا٦ثر مً طل٪ ٣ٞض ظغم اإلاكٕغ اإلاٛغبي وؾُلت ؤصاء بامخُاػ، بط ال ًم٨ً ؤ

ُٟت الكُ٪ ألاصاثُت وج٣ضًمه ٖلى ؾبُل الًمان.. غ ْو ىا جدٍى  مكٖغ

ُٟت ألاصاثُت  م الخٗامل بك٩ُاث الًمان هي باألؾاؽ جإ٦ُض الْى وبطا ٧اهذ الجضوي مً ججٍغ

ت  ٞةن الٛاًت مً  –ختى اإلاضهُت بل  –للكُ٪ باٖخباعه وؾُلت ؤصاء جًاهي الى٣ىص في اإلاٗامالث الخجاٍع

م ٢ض ال جخد٤٣ ٖملُا  ٦ما ؾب٤ مٗىا مً زال٫ ؤلاخهاثُاث التي ٢ضمىاها بسهىم  –هظا الخجٍغ

الخٗامل بك٩ُاث الًمان، وطل٪ ما ٨ٌٗـ ٖضم ٢ضعة ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ٖلى جىُٓم ؾلى٥ ألاٞغاص 

 صازل اإلاجخم٘.

اصجه الىٓغ في الىهىم ال٣اهىهُت ولظل٪ ٞةهىا وٗخ٣ض ؤهه ل٣ض آن ألاوان للمكٕغ اإلا ٛغبي إٖل

مت، زانت ُٞما  مت الخٗامل بك٩ُاث مما ؾِؿاٖض ٖلى بجهاء الجض٫ بسهىم هظه الجٍغ غة لجٍغ اإلاَا

م ًٖ وا٢ٗت  ٘ نٟت الخجٍغ ٞغ ًخٗل٤ بةق٩الُت الاػصواظُت في الخىُٓم، ؤو خبظا لى ًظهب ؤ٦ثر مً طل٪ ٍو

ىا. الخٗامل بك٩ُاث الًمان، ٦ما ؤ٢ضم ٖلى ط  ل٪ اإلاكٕغ الٟغوسخي اإلاهضع ألاو٫ واإلاباقغ إلاكٖغ
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 ٘الةـدـت الـمغاظـ 

 :ال٣ىاهحن و الٓهاةغ 

ش  1.96.83اإلاخٗل٤ بمضوهت الخجاعة الهاصع بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م  ٢15.95اهىن ع٢م  - بخاٍع

ش 1996ٚكذ  1 ضة الغؾمُت ٖضص 1996ؤ٦خىبغ  3، ميكىع بخاٍع  .2187، م: 4418، الجٍغ

ش  1.59.413ْهحر قٍغ٠ ع٢م  - ت ال٣اهىن الجىاجي، الهاصع بخاٍع  1962هىهبر  26بمشابت مجمٖى

ش  ضة الغؾمُت ٖضص 1963ًىهُى  54ميكىع بخاٍع  .1253، م: 2640، الجٍغ

 :ال٨خب  

ت"، الُبٗت الشاهُت لؿىت  - ، مُبٗت 2004الؿباعي ؤخمض ق٨غي : "الىؾُِ في ألاوعا١ الخجاٍع

 باٍ.الغ  –اإلاٗاٝع الجضًضة 

الُبٗت  3لٟغوجي امدمض : "الكُ٪ وبق٩االجه ال٣اهىهُت والٗملُت"، ؾلؿلت صعاؾاث ٢اهىهُت  -

 الضاع البًُاء. –، مُبٗت الىجاح الجضًضة 1999ألاولى لؿىت 

ت"، َبٗت  -  –، مُبٗت سجلماؾت 2015قمُٗت ٖبض الغخُم : "صعوؽ في ألاوعا١ الخجاٍع

 م٨ىاؽ.

، مُبٗت الىجاح الجضًضة 1988وا٢٘ وآٞا١"، الُبٗت ألاولى  الخاعسي مدمض : "الكُ٪ باإلاٛغب : -

 الضاع البًُاء. –

ت : صعاؾت في يىء ال٣اهىن والاظتهاص اإلاٛغبي واإلا٣اعن"،  - سخي ؤخمض : "ألاوعا١ الخجاٍع ال٩َى

 ٞاؽ. –، مُبٗت ؤمُمت 2007الُبٗت ألاولى 
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 الغؾاثل الجامُٗت : 

-  ،٘ الىا٢٘ واإلاماعؾت ال٣ًاثُت"، عؾالت لىُل صبلىم ؤمحن البهغي : "قُ٪ الًمان : بحن الدكَغ

 –اإلااؾتر في ال٣اهىن الخام، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ظامٗت مدمض الخامـ 

 ؤ٦ضا٫.

 اإلاـ٣ــاالث : 

ُم : "مكا٧ل الكُ٪ ٖلى مؿخىي ألاصاء"، الىضوة الشاهُت للٗمل ال٣ًاجي والبى٩ي :  - ببغاهُم ٖػ

جي للضعاؾاث ال٣ًاثُت الكُ٪ بضون   21و 20عنُض بحن مكا٧ل الخايغ وآٞا١ اإلاؿخ٣بل"، اإلاٗهض الَى

ت اإلاهىُت لبىى٥ اإلاٛغب، الُبٗت ألاولى 1988ًىهُى  جي للضعاؾاث ال٣ًاثُت واإلاجمٖى . وكغ اإلاٗهض الَى

 .1989لؿىت 

٘ اإلاٛغبي"، عؾالت اإلاداماة ٖضص  -  .2005ؾىت  ،25هاصًت ؤولهغي : "بق٩الُت الكُ٪ في الدكَغ

ضة بُان  4ًىؾ٠ مؿٗىص : "حجم ألاصاءاث اإلاالُت ٖبر ألابىا٥ ججاوػ  - آالٝ ملُاع صعهم، ظٍغ

 .2010ًىلُىػ  21الُىم، 
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 ؟ اإلاٟهىم ئق٩الُت:  الكٛل مضوهت في الى٣ابُت الخمشُلُت

 الخمشُلُت الى٣ابُت في مضوهت الكٛل : ئق٩الُت اإلاٟهىم ؟

 

 ِس ى  أؾامت أٖو

ما٫خانل ٖلى ماؾت  ر ٢اهىن ألٖا

 -ؤ٦ضا٫ –الاظخماُٖت  ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت و 

 

 م٣ضمت

٘ اإلاٛغبي ب٨ٟغة الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال و طل٪ ٖلى ٚغاع مىٓمتي الكٛل الضولُت  ل٣ض ؤزض الدكَغ

٘ اإلاٛغبي بم٣خطخى ْهحر ًىلُىػ  27 والٗغبُت , بط ْهغ مٟهىم الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ألو٫ مغة في الدكَغ

جي للًمان الاظخماعي  1972 و هو ٖلى هٟـ اإلا٣خطخى الٟهل ألاو٫ مً   147اإلاىٓم للهىضو١ الَى

ً لضي ال٣ؿم الاظخماعي  1974قدىبر  28اإلااعر في  2 -74 -633اإلاغؾىم ع٢م  و اإلاخٗل٤ بخٗحن اإلاؿدكاٍع

 148في اإلادا٦م الابخضاثُت

ُت الى٣ابُت ٖمل اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖلى جىُٓم و ه٨ظا بالىٓغ بلى الضوع الظي ج٣ىم به الخمشُل 

و ٩ًىن بالخالي ججاوػ بق٩الُت الخمشُلُت  149مً مضوهت الكٛل 425الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال بم٣خطخى اإلااصة 

الى٣ابُت و التي جُغح زهىنا ٖىض حُٗحن ممشلي الٗما٫ ٖلى مؿخىي مىٓمت الكٛل الضولُت و مىٓمت 

                                                           
ً ًٖىا عؾمُا منهم زماهُت ممشلىن للضولت و زماهُت ئط ًىو ٖلى أن اإلاجلـ  147 ؤلاصاعي للهىضو١ اإلاظ٦ىع ًخأل٠ مً أعيٗت و ٖكٍغ

ً و ألاظغاء ٌُٗىىن إلاضة زالر ؾىىاث ب٣غاع مً وػٍغ  ًاء اإلامشلحن للمإاظٍغ ً و أن ألٖا ممشلىن لألظغاء و زماهُت ممشلىن للمإاظٍغ

 .الكٛل بىاء ٖلى ا٢تراح اإلاىٓمت ألا٦ثر جمشُال
م بسهىم ٧ل مد٨مت   148 ً ٌُٗىىن ب٣غاع مكتر٥ لىػٍغ الٗض٫ و وػٍغ الكٛل و اهه ٣ً٘ ازخُاَع خُض هو أن: " َإالء اإلاؿدكاٍع

 مً الةدت جدخىي ٖلى ٧ل نى٠ با٢تراح مً اإلاىٓماث اإلاهىُت ألا٦ثر جمشُلُت "
 ل٣ض زهو اإلاكٕغ اإلاٛغيي الباب الشالض مً مضوهت الكٛل للى٣اباث اإلاهىُت  149
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لتي لم حُٗي لىا حٍٗغ٠ إلاٟهىم الخمشُلُت الى٣ابُت و بهما ويٗذ مٗاًحر ا  150الٗمل الٗغبُت ,  هظه اإلااصة

لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال, ٦ما ؤهه مً ظهت ؤزغي ًيبػي ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي في مضوهت 

الكٛل لم ٌؿخٗمل ال لٟٔ "الى٣ابت" و ال لٟٔ " الاجداص الى٣ابي " و بهما اؾخٗمل ٖباعة " اإلاىٓماث 

ؤن اإلاىٓمت الى٣ابُت ألا٦ثر جمشُال هي التي  425الى٣ابُت ألا٦ثر جمشُال " .و ٌؿدك٠ مً م٣خًُاث اإلااصة 

لها الخ٤ في جمشُل ألاظغاء , مً زال٫ ٖضص مىضوبحها , و ٢ضعتها الخٗا٢ضًت و اؾخ٣اللُتها في مىاظهت 

 . 151الؿلُت الخ٩ىمُت و ؤعباب الٗمل 

ت الى٣ابُت ٧ان البض مً الى٢ٝى ؤ٦ثر ٖلى هظه  اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة و لإلخاَت ؤ٦ثر بمٟهىم الخمشُلُ

لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال " اإلادىع ألاو٫ " و بل٣اء الًىء ٖلى ازخهاناث و مؼاًا الى٣اباث ألا٦ثر 

 جمشُال في مضوهت الكٛل " اإلادىع الشاوي "

 جمشُال اإلادىع ألاو٫ : اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر 

٧ان مً هخاثج الخغوط ًٖ مبضؤ اإلاؿاواة ال٣اهىهُت بحن الى٣اباث اإلاهىُت اإلاخٗضصة و بٖما٫ مٟهىم 

الى٣ابت ألا٦ثر جمشُال بغوػ بق٩الُت جخمشل في يغوعة وي٘ مٗاًحر ص٣ُ٢ت مً قإجها جدضًض الى٣اباث 

اث ؾىاء ٖلى اإلاهىُت التي ًم٨ً بيٟاء هظه الهٟت ٖلحها. ٞالخمشُلُت الى٣ابُت ٢ض ج٩ ىن ٖلى ٖضة مؿخٍى

جي, ال٣ُاعي, ؤلا٢لُمي, اإلانهي, ؤو ٖلى مؿخىي اإلا٣اولت ؤو اإلااؾؿت...  ٞةق٩الُت وي٘ مٗاًحر  اإلاؿخىي الَى

٢اهىهُت لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال لم جثر في ال٣اهىن اإلاٛغبي ٦مؿإلت ٢اهىهُت بال ٖىض ؤلا٢ضام ٖلى 

ض اإلاٛغبي ؤمام اإلاا  ً الٞى  . 152جمغ الضولي للكٛلج٩ٍى

                                                           

, ٧ان مىخٓغا أن جدؿم مضوهت الكٛل في َظا اإلاٟهىم مً 1957و في ْل ُٚاب أي مٗاًحر للخمشُلُت الى٣ابُت ٖلى مؿخىي ْهحر 150  

ت مً اإلاٗاًحر لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال    زال٫ اٖخماص مجمٖى
٘  –ط. أبى اإلاجض ٖبض الجلُل : الى٣اباث باإلاٛغب  151 مُبٗت الىجاح الجضًضة ، الضاع  –اإلا٣اعن م٣اعبت ٢اهىهُت في يىء الدكَغ

  .84م:  2008البًُاء ، الُبٗت ألاولي 
خحن الى٣ابِخحن   152 ٗتها ٧ل مً اإلاغ٦ٍؼ يض  1978ؾىت  TDGو ٦ظا  1960و  1959ؾىت   MTGUئط ًم٨ً ال٣ى٫ أن الك٩اوي التي ٞع

.  الخ٨ىمت اإلاٛغبُت ق٩لذ ٞغنت ؾاهدت لبضاًت خىاع و ج٨ٟحر ظضي في اإلاىيٕى



 

 

111 

لم ًخًمً ؤي بقاعة إلاٟهىم الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٞاإلاكٕغ  1957ًىلُىػ  16وبطا ٧ان ْهحر 

اإلاٛغبي جضزل لُدؿم ألامغ و بالخالي ملء الٟغاٙ الظي ٧ان ٌك٩ى مىه الخ٣ل ال٣اهىوي في مجا٫ 

ى ؤهه لخدضًض اإلاىٓمت الى٣ابُت مً مضوهت الكٛل التي ههذ ٖل 425الخمشُلُت الى٣ابُت  بم٣خطخى اإلااصة 

خباع ما ًلي :  جي ًخٗحن ألازظ بٗحن الٖا  ألا٦ثر جمشُال ٖلى الهُٗض الَى

% ٖلى ألا٢ل مً مجمٕى ٖضص مىضوبي ألاظغاء اإلاىخسبحن في ال٣ُاٖحن الٗمىمي 6الخهى٫ ٖلى  -

 و الخام. 

 الاؾخ٣ال٫ الٟٗلي للى٣ابت. -

 ال٣ضعة الخٗا٢ضًت للى٣ابت.  -

خباع لخدضًض  اإلاىٓمت الى٣ابُت ألا٦ثر جمشُال ٖلى مؿخىي اإلا٣اولت ؤو اإلااؾؿت ًخٗحن ألازظ بٗحن الٖا

 بما ًلي : 

% ٖلى ألا٢ل مً مجمٕى ٖضص مىضوبي ألاظغاء اإلاىخسبحن ٖلى نُٗض 35الخهى٫ ٖلى وؿبت  -

 اإلا٣اولت ؤو اإلااؾؿت.

 ال٣ضعة الخٗا٢ضًت.   -

حن لخدضًض مٟهىم الى٣اباث ؤن مضو   425ُٞخطر لىا مً زال٫ اإلااصة  هت الكٛل  ؤزظث  بمؿخٍى

جي " ؤوال "  و مؿخىي اإلا٣اولت " زاهُا ".   ألا٦ثر جمشُال : اإلاؿخىي الَى

 أوال  : مٗاًغ الخمشُلُت الى٣ابُت ٖلى الهُٗض الىَني 

حن و هي مٗاً  جي هجض ؤن اإلاكٕغ اٖخمض مُٗاٍع حر لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٖلى الهُٗض الَى

 ٦مُت و هىُٖت في هٟـ الى٢ذ : 
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% ٖلى ألا٢ل مً مجمٕى ٖضص مىضوبي ألاظغاء اإلاىخسبحن في ال٣ُاٖحن 6الخهى٫ ٖلى وؿبت  -

 الٗمىمي و الخام 

 الاؾخ٣ال٫ الٟٗلي للى٣ابت.  -

% ٖلى ألا٢ل مً مجمٕى ٖضص مىضويي ألاظغاء اإلاىخسبحن في 6الخهى٫ ٖلى وؿبت   -1

 ، مال٣ُاٖحن الٗمىمي و الخا

% 6ٞاإلاُٗاع ال٨مي ًخجلى ؤؾاؾا في هخاثج الاهخساباث اإلاهىُت و الظي ًخمشل في الخهى٫ ٖلى وؿبت 

ٖلى ألا٢ل مً مجمٕى ٖضص مىضوبي ألاظغاء اإلاىخسبحن في ال٣ُاٖحن الٗمىمي و الخام, ٞىدً هىا ؤمام 

ض مً ؤلاق٩الُاث ًم٨ً ج٣ُُم ٖام للخمشلُت الى٣ابُت ؤي ال٣ُاُٖحن مٗا , و ًُغح هظا اإلاُٗاع الٗضً

 بظمالها ُٞما ًلي : 

جي و الضولي بدُض  - بن هظا اإلاُٗاع ال ًم٨ً مً ج٣ُُم الخمشُلُت الى٣ابُت ؾىي ٖلى الهُٗض الَى

اث ال٣ُاٖاث ؤو ٞغوٕ ألاوكُت الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت ؤو ٖلى  ال ًم٨ً مً خؿم الخمشُلُت ٖلى مؿخٍى

 مؿخىي اإلا٣اولت 

في هٓغ بٌٗ ال٣ٟه  ًٓل مُٗاع ٚحر ٧اٝ ألن الىو ال٣اهىوي الخام   ٞاالهخساباث اإلاهىُت -

باهخساب مىضوبي ألاظغاء صازل اإلااؾؿاث الخايٗت ل٣اهىن الكٛل ال هجض ُٞه ؤي ؤزغ للىاثذ الى٣ابُت 

  153بل ا٦خٟى بمجغص ؤلاخالت ٖلى اللىاثذ الخانت باإلاغشخحن اإلاؿخ٣لحن ًٖ الى٣اباث 

اهخساب مجمٕى مىضوبي ألاظغاء ٢ض ججٗلىا ؤمام ه٣اباث ؤ٦ثر جمشُلُت  % اإلاٗخمضة م6ًبن وؿبت   -

جي , ٞهي جب٣ى وؿبت يئُلت ظضا و ٢ض جٟىػ بها ؤ٦ثر مً ه٣ابت  مما ًُغح  154زانت ٖلى اإلاؿخىي الَى

                                                           

ص. أخمض الٗىاوي : مٟهىم الى٣ابت أو الى٣اباث ألا٦ثر جمشُلُت في ال٣اهىن الىيعي اإلاٛغيي للكٛل , م٣ا٫ ميكىع باإلاجلت اإلاٛغبُت   153

ش ٚحر مض٦ىع  2لل٣اهــىن الاظخماعي الٗضص   , الخاٍع
 ٧الخالي : 2015ظاءث اهخساباث مىضويي ألاظغاء في الاهخساباث اإلاهىُت لؿىت  - 154

 % 17.67جداص اإلاٛغيي للكٛل : الا - 

= 
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ت, لضي ًغي بٌٗ ال٣ٟه ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي  مك٩ل الخمشُلُت ٖلى مؿخىي اإلاىٓماث الضولُت و الجهٍى

ضص الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال صازل الى٣اباث التي جدهل ٖلى ؤٖلى وؿبت و ًٓل ؾ٠٣ ٧ان ٖلُه ؤن ًد

اٖخباع الى٣ابت ألا٦ثر جمشُال هى اليؿبت اإلادضصة و بالخالي ه٩ىن بػاء ه٣اباث ؤ٦ثر جمشُال ل٨ً بُجها ؤٖلى 

اإلاىٓماث و بطا ٧ان اججاه ؤزغ مً ال٣ٟه  ٌٗخبر ؤن هظه اليؿبت مً قإجها ؤن حٗؼػ ٣ِٞ  155جمشُلُت 

 % ال هي باإلاغجٟٗت و ال باإلاىسًٟت6الى٣ابُت الخ٣لُضًت باإلاٛغب, ٞةهىا هغي مً وظهت هٓغها ؤن وؿبت 

لِـ مً قإجها ؤن تهمل مى٢٘ اإلاىٓماث الى٣ابُت الٟخُت زانت و ٢ض ؤٞغػث هخاثج بٌٗ الاهخساباث و 

الخهت ألا٦بر ْلذ لألظغاء الٛحر اإلاهىُت جهاٖض مىظت ألاظغاء الٛحر اإلاىخمحن ألًت ه٣ابت بط هجض  ؤن 

 . 156اإلاى٣بحن في الاهخساباث اإلاهىُت ألازحرة 

جي قمل  - اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٢ض خضص وؿبت مىخضة لخدضًض الى٣ابت ألا٦ثر جمشُال ٖلى الهُٗض الَى

ال٣ُاٖحن الٗام و الخام , بٌٛ الىٓغ ًٖ الخمُحز بحن ٖضص مىضوبي ألاظغاء في ٧ل ٢ُإ ٖلى خضي , 

ألامغ هىا ًُغح بق٩الحن , ٞمً ظهت ًالخٔ ؤن الٗمل الى٣ابي ًجض م٩اهه  157بٌٗ ال٣ٟه بط خؿب

                                                                                                                                                                                     
= 
 %  9.27ال٨ىهٟضعالُت الضًمى٢غاَُت للكٛل :  -

 %  7.57الاجداص الٗام للكٛالحن :  -

ني للكٛل :   -  %  7.36الاجداص الَى

 % 3.83الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل :  

 %  1.84اإلاىٓمت الضًم٣غاَُت للكٛل :  

 %  2.67ه٣اباث أزغي : 

  2015الدكُٛل و الكإون الاظخماُٖت بغؾم ؾىت  " ميكىعاث وػاعة
أخمض بىصعإ : " جُب٤ُ الاجٟا٢ُاث الضولُت للكٛل في ئَاع اإلاماعؾت اإلاٛغبُت " أَغوخت لىُل ص٦خىعاٍ في ال٣ُإ الٗام , ظامٗت   155

   74م   2002-2001مدمض الخامـ الغباٍ , ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت , الؿىت الجامُٗت  
مىضوبا و َى ما لىخٔ في الاهخساباث اإلاهىُت  11608ههاصٝ جبىء ألاظغاء ٚحر اإلاىخمحن ب  2003بالغظٕى لالهخساباث اإلاهىُت لؿىت   156

ٚحر هجض جبىء ألاظغاء  2015مىضوبا و ختى في الاهخساباث اإلاهىُت ألازحرة لؿىت  13665ئط جبىء ألاظغاء الٛحر اإلاىخمىن ب  2009لؿىت 

 مىضوبا  14828اإلاىخمحن ب 

 ميكىعاث وػاعة الدكُٛل و الكإون الاظخماُٖت "    2015" هخاةج اهخساباث مىضوبى ألاظغاء ًىهُى 
٤ اإلاٟاويت الجماُٖت ,  أَغوخت لىُل ص٦خىعة الضولت في الخ٣ى١ ,  157 اء بىًٟى٫ اإلاجضويي : جىُٓم ٖال٢اث الكٛل ًٖ ٍَغ ٞو

  و ما بٗض  78م:  -2006, الؿىت الجامُٗت   -أ٦ضا٫  -لىم ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت ظامٗت مدمض الخامـ ٧لُت الٗ
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الُبُعي في الضٞإ ًٖ مهالر ألاظغاء في ال٣ُإ الخام ؤ٦ثر مىه في ال٣ُإ الٗام بد٨م ْغوٝ 

في الٗمل و زهىنُاجه في ال٣ُإ ألاو٫ ٢ُاؾا ٖلى الشاوي , مما ًضٞ٘ بالخغ٦ت الى٣ابُت لبض٫ ظهض ؤ٦بر 

البدض ًٖ مى٢ٗها في اإلا٣اوالث الخانت مىه في ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت , لضعظت ٢ض حُٛب مٗها 

في ال٣ُإ الٗام و هى ألامغ الظي ًضٞ٘ بلى اإلاُالبت بةٖاصة الىٓغ في مؿإلت جىخُض وؿبت الخمشُلُت في 

 . 158ال٣ُاٖحن و بُٖاء الخًىع الى٣ابي في ال٣ُإ الخام ؤهمُت زانت 

% ٖلى ألا٢ل مً مجمٕى ٖضص مىضوبي ألاظغاء اإلاىخسبحن في 6ٞةياٞت بلى الخهى٫ ٖلى  

ال٣ُاٖحن الٗمىمي و الخام هجض مضوهت الكٛل اٖخمضث مُٗاع ؤزغ لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال  

جي و هى مُٗاع الاؾخ٣ال٫ الٟٗلي للى٣ابت و ال٣ضعة الخٗا٢ضًت للى٣ابت , ٞاالؾخ٣ال ٫ ٖلى الهُٗض الَى

 ٘ ٗاث اإلا٣اعهت ٧الدكَغ ت مً الدكَغ الٟٗلي للى٣ابت ٌٗخبر مً اإلاٗاًحر الىىُٖت التي ؤزظث به مجمٖى

ٗاث اإلا٣اعهت.   الٟغوسخي , ٖلى زالٝ ال٣ضعة الخٗا٢ضًت للى٣ابت و الظي ال هجضه في الدكَغ

 مُٗاع الاؾخ٣ال٫ الٟٗلي  -2

خمضة صولُا لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال, ٌٗخبر مُٗاع الاؾخ٣اللُت الى٣ابُت بخضي اإلاٗاًحر اإلاٗ

ٞاإلا٣هىص باالؾخ٣اللُت هىا, اؾخ٣ال٫ الى٣ابت اإلاهىُت اججاه اإلاكٛل و الؿلُت الٗمىمُت, و هظا اإلاُٗاع 

ت مً اإلاالخٓاث ًم٨ً بظمالها  ُٞما ًلي :   بضوعه ًشحر مجمٖى

بُه ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ بن مُٗاع" الاؾخ٣ال٫ الٟٗلي للى٣ابت " ٢ض ظاء ًٟٞايا ًخٗظع ي -

بمهضا٢ُت طل٪ الاؾخ٣ال٫ مً زال٫ ٧لمت الٟٗلي ؤو ُٞما ًخٗل٤ بالجهت اإلاغاص الاؾخ٣ال٫ ٖجها, هل 

اإلاكٛل ؤم الؿلُت الٗامت  ؤم ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤو الى٣اباث ألازغي هٟؿها, و ًم٨ً ؤن ه٣ى٫ هٟـ 

                                                           
 .146م:  2014مدمض الكغ٢اوي : الىٓام ال٣اهىوي للمٟاويت الجماُٖت " الخىاع الاظخماعي " الُبٗت  158
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هجضه   L-2121-1ظٕى للٟهل  ألامغ بسهىم اإلاكٕغ  الٟغوسخي ُٞما ًسو هظا اإلاُٗاع بط بالغ 

 "  L'indépendanceاؾخٗمل ٖباعة " 

ؤو مً الؿلُت  159بن الى٣اباث اإلاهىُت ٢ض جدهل ٖلى صٖم مالي ؤو ماصي مً ناخب الٗمل -

الخ٩ىمُت مما ًشحر هىا مؿإلت الاؾخ٣اللُت , زهىنا ؤن مىٓمت الكٛل الضولُت حٗخبر ؤهه مً الًغوعي 

ت و اؾخ٣اللُت  الخمشُلُت الى٣ابُت لخم٨حن هظه ألازحرة مً ال٣ُام بمهامها  الخٟاّ في ٧ل صولت ٖلى خٍغ

الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت ٖلى الخهىم في بَاع اؾخ٣اللُت ًٖ الخُٛحراث الؿُاؾُت التي مً قإجها ؤن 

 .  160ج٣٘ 

ٛغب,  مً الهٗب الم ه٣ل مً اإلاؿخدُل , بجبار الاؾخ٣اللُت الى٣ابُت و الالتزام بها في بلض ٧اإلا -

اث  بط باؾخصىاء الاجداص اإلاٛغبي للكٛل الظي جدؿم مىا٢ٟه بىٕى مً الاؾخ٣اللُت ٞان باقي اإلاغ٦ٍؼ

الى٣ابُت مغجبُت خؼبُا بدؼب مً ألاخؼاب و٢اصتها ًخىلىن مغا٦ؼ ٢ُاصًت في هظه ألاخؼاب بك٩ل ًهٗب 

 بها. مٗه الخمُحز بحن مىا٠٢ اإلاىٓمت اإلاهىُت و الخؼب اإلاغجبُت به ؤو اإلاغجبِ

٦ما ؤهه مً ظهت ؤزغي ٠ُ٦ ًم٨ً ج٣ُم مضي الاؾخ٣ال٫ الٟٗلي لى٣ابت مُٗىت, ٞهل ؾُسً٘  -

ت للىػاعة اإلا٩لٟت بالدكُٛل؟  زهىنا ؤهه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هظا ؾًُٗها في مإػ١ ٦بحر  للؿلُت الخ٣ضًٍغ

اث الى٣ابُت ُٞما ًسو ٢ُاؽ صعظت الاؾخ٣ال٫  .161بػاء اإلاغ٦ٍؼ

                                                           
ها ألَىاةه و ل٣ض اٖخبر الاظتهاص ال٣ًاتي الٟغوس ي أن ج٣ضًم اإلاؿاٖضة اإلااصًت للى٣ابت   159 مً  َٝغ عب الٗمل ًإصي الى زًٖى

 جىظيهاجه 

 Cass soc 31 janvier 1973 Bull civ numéro 50  
160  Résolution de la conférence internationale du travail concernant l’ indépendance du mouvement syndical 

adopté le 26 juin 1952  
دضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال في ال٣اهىن اإلاٛغيي و ال٣اهىن الضولي " م٣ا٫ ميكىع بمجلت ال٣اهىن أخمض بىصعإ : " ئق٩الُت ج 161

 .74م:  2003, أ٦خىبغ  5اإلاٛغيي الٗضص 
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ٛغبُت ٢ض اؾخُاٖذ ؤن حؿخ٣ل ًٖ ألاظهؼة الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالكٛل بلى بطا ٧اهذ الى٣اباث اإلا -

ؤ٢صخى الخضوص , و طل٪ مً زال٫ ج٣لُو جضزل هظه ألازحرة , ؾىاء ٖلى مؿخىي الخإؾِـ ؤو ٖلى 

ت الى٣ابُت,  ٞةجها لم  مؿخىي الدؿُحر ؤو الخىُٓم , ؤو ٖلى مؿخىي الخل , بك٩ل ًدترم مبضؤ الخٍغ

م مٛاالة الى٣اباث و اإلاؿاولحن الى٣ابُحن حؿخُ٘ جد٤ُ٣ اؾخ٣ال ٫ ٞٗلي ًٖ ألاخؼاب الؿُاؾُت , بطا ٚع

اث , و في ٧ل الخُاباث الغؾمُت , ومً زال٫ ٞهل الٗمل الى٣ابي  في جإ٦ُض طل٪ ٖلى ٖضة مؿخٍى

اإلاماعؽ مً لضجها ًٖ ٧ل وكاٍ ؾُاسخي بك٩ل جام , و هى ألامغ الظي لم ٌؿدؿٛه الٗضًض مً ال٣ٟهاء 

ٍسُت للىظىص الى٣ابي اإلاٛغبي , ٖبروا ًٖ نىعٍت هظا الاؾخ٣ال٫ بما بالىٓغ بلى الهحروعة الخاع الظًً 

الظي ًخطر مجها بجالء الاعجباٍ الىز٤ُ بحن الى٣اباث و ألاخؼاب , و بما بالىٓغ بلى وا٢٘ اإلاماعؾت و 

, بل ؤن هظه اإلاؿاهضة الى٣ابُت التي ال ج٩اص جسلىا مً مؿاهضة ؾُاؾُت ؤو باألخغي ٦خلت ؾُاؾُت مُٗىت 

 . 162جهل بلى خض الاهسغاٍ في جدمل اإلاؿاولُت يمً خؼب مً ألاخؼاب

, الظي ؤ٦ض ؤن الى٣اباث الٗمالُت باإلاٛغب جدىم خى٫  163و ٢ض ٖبر ًٖ هظه الخ٣اث٤ بٌٗ ال٣ٟه

مذ ؤجها مؿخ٣لت و ؤ٦ثر مً طل٪ ؤجها مً الٗما٫ و بل حهم ألاخؼاب الؿُاؾُت , ؾىاء ٧اهذ ظؼء مجها ؤو ٖػ

 جىدؿب الصخيء الظي ًجٗل مُٗاع الاؾخ٣اللُت باإلاٛغب ؤمغ وهُا في وا٢٘ اإلاماعؾت الى٣ابُت باإلاٛغب . 

 ال٣ضعة الخٗا٢ضًت للى٣ابت  -3

هجض ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي اٖخبر ال٣ضعة الخٗا٢ضًت للى٣ابت ٦مُٗاع زالض لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر 

جي و ظضًغ بالظ٦غ ه ىا ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي في مكغوٕ مضوهت الكٛل  لؿىت جمشُال ٖلى اإلاؿخىي الَى

لم ٨ًً ٌٗخمض مُٗاع ال٣ضعة الخٗا٢ضًت بل مُٗاع ؤزغ و ًخٗل٤ ألامغ هىا ب"مؿخىي الاقترا٧اث  1999

                                                           
مدؿً ماوي : اإلامشل الى٣ايي في يىء مضوهت الكٛل , عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في ال٣اهىن و اإلا٣اولت " ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت   162

 . 26م:  2010-2009هاصًت و الاظخماُٖت م٨ىاؽ والا٢خ

 .26, م:  2002ط. الخؿحن و ال٣ُض : الىظحز في ال٣اهىن الاظخماعي اإلاٛغيي , الُبٗت ألاولى  163
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الظي ؤزض به اإلاكٕغ الٟغوسخي, و بن ٦ىا هغي ؤن هظا اإلاُٗاع ٧ان مً قإهه ؤن ًُغح  164اإلااطاة ٞٗال "

٣ت و الجهت التي ؾدكٝغ ٖلى الاقترا٧اث زهىنا ؤن هظا  الٗضًض مً ؤلاق٩الُاث ُٞما ًخٗل٤ بالٍُغ

ًخٗاعى م٘ الًماهاث اإلامىىخت للى٣ابت ُٞما ًخٗل٤ باالؾخ٣ال٫ اإلاالي بلى ٚحر طل٪ مً ؤلاق٩االث... 

 ٞىدً مً وظهت هٓغها وٗخبر هظا اإلاُٗاع ؤ٦ثر مهضا٢ُت مً مُٗاع الاقترا٧اث اإلااطاة ٞٗال.

جي , ٞمُٗاع ال٣ضعة ا  لخٗا٢ضًت للم٣اولت ٢ض ٣ًضع باالجٟا٢ُاث الجماُٖت اإلابرمت ٖلى اإلاؿخىي الَى

ال٣ُاعي, ؤو ٖلى مؿخىي اإلا٣اولت ؤو اإلااؾؿت مما مً قإهه ؤن  ٨ٌٗـ لىا ال٨شاٞت الى٣ابُت و مؿاهمتها 

غ ٢اهىن الكٛل ؤلاجٟاقي .   في جدؿحن و جٍُى

٫ مجمل الهالخُاث اإلاسىلت لها و ألاهضاٝ و ًم٨ً ؤن هبرػ ٢ضعة الى٣ابت الخٗا٢ضًت مً زال

اإلاغؾىمت لها بم٣خطخى مضوهت الكٛل , ٞةطا ٧ان ؤنل هظه ألازحرة ًىُل٤ مً يمان الخضوص الضهُا 

لٟاثضة ألاظغاء , ٞهظا ال ٌٗجي ؤن ألامغ ًخى٠٢ ٖىضها بل ًم٨ً ججاوػ مجمل ؤخ٩امها بم٣خطخى ألاهٓمت 

الجماُٖت ؤو ألاهٓمت الضازلُت التي جخًمً ؤ٦ثر بٞاصة لألظحر. ألاؾاؾُت ؤو ٣ٖىص الكٛل ؤو الاجٟا٢ُاث 

ت ٖلى مؿخىي الجهىى بإويإ ألاظغاء ــــض اًجابُــــو بالخالي ٞالخمشُلُت الى٣ابُت ًم٨ً ؤن جلٗب ؤصواع ظ

مً زال٫ ببغام اجٟا٢ُت ظماُٖت ؤو زىاثُت م٘ اإلاكٛلحن , جخجاوػ ب٨شحر م٣خًُاث اإلاضوهت , و هى ؤمغ 

ب ٢ضعة ٖلى اإلاداوعة و ؤلا٢ىإ مخمحزة بُبُٗتها و ؤًًا امخال٥ وؾاثل يِٛ مُٗىت , مً ؤظل ًخُل

الىا٢٘ مً زال٫ اجٟا٢ُاث  خض اإلاكٛل ٖلى الاؾخجابت للمُالب الى٣ابُت و ججؿُضها ٖلى ؤعى

 . 165م٨خىبت

                                                           
 عاظ٘ بهظا الخهىم :  164

Abdellah Boudahrain , Le droit du travail au Maroc Tome II Société d'édition et de diffusion Al Madariss 2005, P. 366 
مدؿً ماوي : اإلامشل الى٣ايي في يىء مضوهت الكٛل , عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في ال٣اهىن و اإلا٣اولت " ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت   165

 .28م:  2010-2009والا٢خهاصًت و الاظخماُٖت م٨ىاؽ, الؿىت الجامُٗت  
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ؾدكاعاث ٦ما جبرػ ؤهمُت ٢ضعة الى٣ابت الخٗا٢ضًت مً زال٫ مجمل اإلاىا٠٢ التي جبضحها مجها الا 

التي جُلب مجها, زانت التي جُلبها الؿلُت الخ٩ىمُت مً ؤظل بنضاع الىهىم الخىُٓمُت هظا بلى 

وه٨ظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هظا اإلاُٗاع ًستز٫  ظاهب ال٣ٗىص و الاجٟا٢ُاث التي جبرمها م٘ ظهاث مُٗىت.

ُت في َُاجه , و طل٪ مً زال٫ ال٣ضعة ٖلى ٢ُاؽ هظا اإلاُٗاع بك٩ل م٨خ٠ و مخىٕى و ؾهل , بط  مىيٖى

اع .  ٨ًٟي مجمل الاجٟا٢ُاث الجماُٖت و الشىاثُت التي ؤبغمتها الخمشُلُت الى٣ابُت في هظا ؤلَا

و ٖلى هظا ألاؾاؽ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤخؿً نىٗا ٖىضما وي٘ زالر مٗاًحر 

جي و ٖلى مؿخىي اإلا٣اول ت  و بن ٧ان وٗخبر مً وظهت لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُلُت ٖلى اإلاؿخىي الَى

هٓغها ؤن  مُٗاع " الاؾخ٣ال٫ الٟٗلي للى٣ابت " ًم٨ً ججاوػ بدُض ؤن هظه الاؾخ٣اللُت مؿإلت مٟتريت 

ؾىاء ٖىض جإؾِـ اإلاىٓمت الى٣ابُت ؤو ٖىض مماعؾت وكاَها بل ؤ٦ثر مً طل٪ ٞمضوهت الكٛل ؤقاعث 

الىهج الظي حؿحر ُٞه مىٓمت الكٛل الضولُت ,  مجها و هى هٟـ 397166بلى مؿإلت الاؾخ٣اللُت في اإلااصة 

زالٞا للمُٗاع ألاو٫ الظي ًم٨ً الٟهل ُٞه بك٩ل خاػم و خاؾم . ٞمضا ًٖ اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة لخدضًض 

 الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٖلى مؿخىي اإلا٣اولت ؤو اإلااؾؿت هل جخُلب هٟـ اإلاٗاًحر ؟

 إلا٣اولت أو اإلاإؾؿت زاهُا  : مٗاًغ الخمشُلُت الى٣ابُت ٖلى نُٗض ا

حن لخدضًض اإلاىٓماث الى٣ابُت  425ل٣ض خضص اإلاكٕغ اإلاٛغبي في ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  مُٗاٍع

 ألا٦ثر جمشُال ٖلى مؿخىي اإلا٣اولت ؤو اإلااؾؿت هما: 

% ٖلى ألا٢ل مً مجمٕى ٖضص مىضوبي ألاظغاء اإلاىخسبحن ٖلى نُٗض 35الخهى٫ ٖلى وؿبت  -

 ت اإلا٣اولت ؤو اإلااؾؿ

                                                           
زل في قإون بًٗها البٌٗ، ؾىاء بهٟت مباقغة أو ٚحر مباقغة ُٞما ًمى٘ ٖلى اإلاىٓماث اإلاهىُت للمكٛلحن ولألظغاء أن جخض 166

ا وئصاعتها. ٌٗخبر مً بحن أٖما٫ الخضزل اإلاكاع ئليها في ال٣ٟغة أٖالٍ، ٧ل ئظغاء ًغمي ئلى ئوكاء ه٣اباث لألظغاء نها وحؿُحَر  ًسو ج٨ٍى

ٝ ئلى ج٣ضًم صٖم مالي أو ٚحٍر لهظٍ الى٣اباث، ٢هض يهُمً ٖليها اإلاكٛل أو مً ًىىب ٖىه، أو مىٓمت مً مىٓماث اإلاكٛلحن، أو يهض

  .ويٗها جدذ مغا٢بت اإلاكٛل أو مىٓمت مً مىٓماث اإلاكٛلحن
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 ال٣ضعة الخٗا٢ضًت للى٣ابت  -

باؾخ٣غاثىا لل٣ٟغة الشاهُت مً هظه اإلااصة  ٞإو٫ مالخٓت جشحر اهدباهىا هي ؤن اإلاكٕغ ا٦خٟى 

حن ٣ِٞ , و ٩ًىن بالخالي ٢لو مً اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٖلى نُٗض  بمُٗاٍع

ع هخاثج الاهخساباث اإلاهىُت ٦ما هى الكإن ٖىض جدضًض اإلا٣اولت ؤو اإلااؾؿت , ٞىجض اإلاكٕغ اٖخمض مُٗا

جي بلى ظاهب مُٗاع ال٣ضعة الخٗا٢ضًت و جم ججاوػ مُٗاع  الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٖلى اإلاؿخىي الَى

الاؾخ٣اللُت الى٣ابُت , ل٨ً ًب٣ى الؿاا٫ اإلاُغوح هىا ٖلى ماطا حٗخمض هظه ال٣ضعة الخٗا٢ضًت ٖلى 

اًتها ؟ و هل تهضٝ بلى ببغام الاجٟا٢ُاث الجماُٖت زهىنا ؤن مضوهت الكٛل مؿخىي اإلا٣اولت  ؟ و ما ٚ

 حُٗي هظا الخ٤ للى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٣ِٞ ؟  

% ٖلى ألا٢ل مً مجمٕى ٖضص مىضويي ألاظغاء اإلاىخسبحن ٖلى 35الخهى٫ ٖلى وؿبت   -1 

 نُٗض اإلا٣اولت أو اإلاإؾؿت

باث اإلاهىُت إليٟاء نٟت الى٣ابت ألا٦ثر جمشُال , ٞىٗخبر ٞاإلاكٕغ هىا خاٞٔ ٖلى مُٗاع هخاثج الاهخسا

ا ما نٗبت زانت 35مً وظهت هٓغها ؤن وؿبت  ها هٖى % جب٣ى وؿبت مغجٟٗت و بالخالي جب٣ى مؿإلت بلٚى

في اإلا٣اوالث التي حٗٝغ حٗضص الى٣اباث صازلها هظا مً ظهت ,و مً ظهت ؤزغي ختى و لى اٞتريىا بلٙى 

% ال ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها أل٦ثر مً 35ه٩ىن ؤمام حٗضصًت ه٣ابُت ٧ىن ؤن وؿبت  هظه اليؿبت , ٞةهىا لً

جي التي حٗخبر 6ه٣ابخحن ٖلى زالٝ وؿبت  % اإلاٗخمضة لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٖلى الهُٗض الَى

 مً م.ف ,  في ٣ٞغتها الشاهُت , ٢ض ؤزلذ بمبضؤ الخٗضصًت 425وؿبت مغهت. و بىاءا ٖلُه ج٩ىن اإلااصة 

 الى٣ابُت , َاإلاا ؤهىا هىا ؤمام زىاثُت ه٣ابُت و لِـ حٗضصًت ه٣ابُت.

خباعاث ٖضة , في   ٦ما ؤهىا ها٦ض ٖلى حكضص اإلاكٕغ  اإلاٛغبي مً زال٫ ٞغى هظه اليؿبت اٖل

م٣ضمتها وا٢٘ اإلاماعؾت الش٣اُٞت و الى٣ابُت لضي الٟئت الكُٛلت باإلاٛغب , و اإلادؿمت بىٕى مً ال٠ًٗ 
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مىضوبى ألاظغاء ًًٟلىن الترشر بهٟت مؿخ٣لت بُٗضا ًٖ ؤي اؾم ه٣ابي , و هى ما ٧ان بدُض بن ؤٚلب 

 ًٟغى هٕى مً اللُىهت في جدضًض هظه اليؿبت. 

 ال٣ضعة الخٗا٢ضًت للى٣ابت   -2

ؤما ٖلى مؿخىي اإلاُٗاع الشاوي اإلاخمشل في ال٣ضعة الخٗا٢ضًت , الظي اٖخمضه اإلاكٕغ اإلاٛغبي لخدضًض 

جي, ٞإو٫ ؾاا٫ ًم٨ً َغخه في هظا الى٣اباث ألا٦ث ر جمشُال ٖلى نُٗض اإلا٣اولت و ٖلى الهُٗض الَى

جي مً ظهت و ٖلى نُٗض اإلا٣اولت مً  الهضص , هى ما الٛاًت مً وظىص هظا اإلاُٗاع ٖلى الهُٗض الَى

 ظهت ؤزغي ؟

ُت الخٗا٢ضاث التي ججحرحها هظه الخم  شُلُت ٞالٛاًت مً هظا الخمُحز جخجلى ؤؾاؾا مً زال٫ هٖى

جي ؤو ٖلى نُٗض اإلا٣اولت, و بالخالي ٞان اٖخماص هٟـ اإلاُٗاع لخدضًض  الى٣ابُت ؾىاء ٖلى الهُٗض الَى

 ٘ جي, ال ٌٗجي وخضجه ٦ما الكإن في الدكَغ الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٖلى نُٗض اإلا٣اولت و ٖلى الهُٗض الَى

جي ه ,  167ي ٦ظل٪ ٖلى نُٗض اإلا٣اولتالٟغوسخي الظي ًجٗل مً الخمشُلُت الى٣ابُت ٖلى الهُٗض الَى

ُت و مجا٫ هظه الخٗا٢ضاث التي ؤظغتها الى٣ابت , ٞلل٣ى٫ بخمشُلُت هظه و  بهما ًخم الخمحز ُٞه بحن هٖى

ألازحرة ٖلى نُٗض اإلا٣اولت ًخم الىٓغ بلى مجمل الاجٟا٢ُاث و اإلاٟاوياث التي ؤظغتها ٖلى نُٗض 

 .اإلا٣اولت

جي ُٞخم الىٓغ    بلى ٢ضعتها الخٗا٢ضًت بهٟتها ه٣ابت ؤ٦ثر جمشُال ٖلى الهُٗض ؤما ٖلى الهُٗض الَى

جي هظا بلى ظاهب ٧ىجها ؤ٦ثر ٦ٟاءة إلبغام اجٟا٢ُاث مخٗضصة بالىٓغ بلى اإلاجاالث التي ٩ًىن خًىعها  الَى

ا.    و اؾدكاعتها ٞحها يغوٍع

                                                           

 167  Mialon Marie-France : Les relations collectives dans l’ entreprise. LG. D.J Edition 1999 . P: 41 
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ٗاث اإلا٣اع  ٘  –هت و ه٨ظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي في مضوهت الكٛل و بسالٝ الدكَغ الدكَغ

 ويٗذ مٗاًحر هامت و ؤؾاؾُت لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال و جخمشل هظه اإلاٗاًحر في : -الٟغوسخي 

 هخاثج الاهخساباث اإلاهىُت  -

 ال٣ضعة الخٗا٢ضًت للى٣ابت  -

 الاؾخ٣ال٫ الٟٗلي للى٣ابت  -

ض الٟغاٙ و ٦سالنت ال٣ى٫ ٩ًىن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٢ض ٖمل مً زال٫ مضوهت الكٛل ٖلى ؾ

عي الظي ٧ان خانال في ْل ْهحر  ت لخدضًض اإلاىٓماث الى٣ابُت  1957الدكَغ باٖخماصه مٗاًحر مًبَى

ىُا و ٖلى نُٗض اإلا٣اولت هظه ألازحرة التي لها ٖضة ازخهاناث و مؼاًا ؾىدىاولها في  ألا٦ثر جمشُال, َو

 اإلاُلب اإلاىالي :

 ثر جمشُال اإلادىع الشاوي : ازخهاناث و مؼاًا الى٣اباث ألا٦

ٗاث بما في  بن الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال باٖخباعها ح٨ٗـ جمشُال خ٣ُ٣ُا لألظغاء, ٞان ظل الدكَغ

٘ اإلاٛغبي مىدتها مجمىٖت مً الازخهاناث , بط ؤن هظه ألازحرة جخمخ٘ في ْغوٝ مدضوصة  طل٪ الدكَغ

ت مً الامخُاػاث جمل٪ بم٣خًاها نالخُت مماعؾت بٌٗ اإلاهام ؾىاء ٖل ى اإلاؿخىي الضولي " بمجمٖى

جي " زاهُا " .  ؤوال " ؤو ٖلى اإلاؿخىي الَى

 أوال :  ٖلى الهُٗض الضولي 

ت مً الازخهاناث و اإلاؼاًا ًم٨ً  جدٓى الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٖلى اإلاؿخىي الضولي بمجمٖى

  : 168بظمالها ُٞما ًلي

                                                           

  .88م:  , 2012الؿىــــت ألاولى  ٍأيي ع٢غا١ للُباٖت و اليكغ , , صاع  -عاؾت م٣اعهت ص –ت باإلاٛغب ـــاث اإلاهىُـــالى٣اب :بال٫ الٗكحري  168
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  169إلااجمغ الضولي للكٛلجدٓى الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال بمحزة الخًىع و اإلاكاع٦ت في ؤقٛا٫ ا -

ًاء في  ىص الضو٫ ألٖا الظي ٌٗض ؤهم وؤبغػ اإلاىخضًاث الضولُت اإلاٗىُت بالؿُاؾاث الٗمالُت بط ججخم٘ ٞو

غ  غ اإلاضًغ الٗام للمىٓمت، واإلاٗلىماث والخ٣اٍع اإلاىٓمت الضولُت مً ٧ل ٖام في قهغ ًىهُى إلاىا٢كت ج٣ٍغ

ولُت، وطل٪ ٦بىىص صاثمت في ٧ل اظخمإ و اٖخماص مٗاًحر اإلاٗىُت بدىُٟظ الاجٟا٢ُاث ومٗاًحر الٗمل الض

 الٗمل الضولُت، ومغاظٗت الالتزام بها وبخُب٣ُها. 

٦ما جدٓى الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال بمحزة الخًىع و اإلاىا٢كت في ؤقٛا٫ ماجمغ الٗمل الٗغبي   -

ًاء في مىٓمت الٗمل الٗغبُت مغ بإلاىٓمت الٗمل الٗغبُت  ة ٧ل ؾىت مً قهغ ماعؽ ط ججخم٘ الضو٫ ألٖا

ل بم٣غ اإلاىٓمت بجمهىعٍت مهغ الٗغبُ اٞت ؤقٛا٫ ـــــ٤ ٖلى اؾخًـــــغبي آزغ واٞــــت ؤو في بلض ٖــــؤو ؤبٍغ

غ١ اقخٛا٫ ماجمغ الضولي  ٤ هٟـ مباصت َو اإلااجمغ هظا و ًخم حؿُحر و جىُٓم ماجمغ الٗمل الٗغبي ٞو

 للٗمل.

ل٩ىهٟضعالُت الى٣ابُت الضولُت  التي جخمخ٘ بىي٘ اؾدكاعي جىسٍغ الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال في ا -

ضة و٧االث مخسههت جابٗت  لضي هُئت ألامم اإلاخدضة و حٗمل بك٩ل وز٤ُ م٘ مىٓمت الكٛل الضولُت ٖو

 لهُئت ألامم اإلاخدضة. 

 

 زاهُا  :  ٖلى الهُٗض الىَني 

ألا٦ثر جمشُال مً زال٫ ل٣ض ٖمل اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً زال٫ مضوهت الكٛل ٖلى جىُٓم الى٣اباث 

ضة جدضر ٞحها ًٖ اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة ال٦دؿاب نٟت مىٓمت ه٣ابُت ألا٦ثر جمشُال , و باؾخ٣غاء  ماصة ٍٞغ

                                                           
169  La charte de l OIT par son article 3 , paragraphe 5 dispose que «  les membres  s’engagent à designer les  délègues 

et conseillers non techniques non gouvernementaux d’accord avec les organisations professionnels les plus 

représentatives soit des employeurs soit des travailleurs » à la conférence international du travail. 
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ت مً اإلاؼاًا و الازخهاناث ًم٨ً  مضوهت الكٛل هجضها ؤولذ للمىٓماث الى٣ابُت ألا٦ثر جمشُال مجمٖى

 بظمالها  ُٞما ًلي :

نلت ٖلى ؤ٦بر ٖضص مً ألانىاث في الاهخساباث اإلاهىُت ٖلى مؿخىي الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال الخا -

اإلا٣اولت ؤو اإلااؾؿت لها الخ٤ في حُٗحن  مً بحن ؤًٖاء اإلا٨خب الى٣ابي باإلا٣اولت ؤو اإلااؾؿت ممشال ؤو 

مً مضوهت الكٛل , ٞان ٖضص اإلامشلحن الى٣ابُحن ًتراوح ما بحن  470ممشلحن ه٣ابُحن لها , و خؿب اإلااصة 

 ممشلحن.  6ل واخض و ممش

, في بَاع صٖم الجهىى باإلاٟاويت الجماُٖت والدصجُ٘ ٖلى ببغام اجٟا٢ُاث الكٛل الجماُٖت -

ٞمً ظهت ألاظغاء ٣ِٞ اإلاىٓماث الى٣ابُت ألا٦ثر جمشُال التي لها الخ٤ في ببغام اجٟا٢ُاث الكٛل 

جضزل في حك٨ُل مجلـ  101مً مضوهت الكٛل , جم ؤجها خؿب اإلااصة  104الجماُٖت  خؿب اإلااصة 

و جخمشل مهام  171ممشلحن ًٖ اإلاىٓماث الى٣ابُت ألا٦ثر جمشُال  7بط ًخم حُٗحن  170اإلاٟاويت الجماُٖت

ج٣ضًم ا٢تراخاث مً ؤظل جىمُت اإلاٟاويت الجماُٖت, و ج٣ضًم ا٢تراخاث بكإن هظا اإلاجلـ ؤؾاؾا في 

الغؤي خى٫ جٟؿحر بىىص اجٟا٢ُت قٛل حصجُ٘ ببغام اجٟا٢ُاث الكٛل الجماُٖت وحٗمُمها، و ببضاء 

 ظماُٖت ٧لما َلب مىه طل٪.

٦ما ؤن اإلاىٓماث الى٣ابُت ألا٦ثر جمشُال حٗخبر ًٖىا في مجلـ َب الكٛل و الى٢اًت مً  -

ممشلحن ًٖ  10مً مضوهت الكٛل , بط ًخم حُٗحن  332اإلاساَغ اإلاهىُت اإلادضر بم٣خطخى اإلااصة  

  172 .ر جمشُال، جيخضبهم هظه اإلاىٓماثاإلاىٓماث اإلاهىُت للمكٛلحن ألا٦ث

                                                           

  مً مضوهت الكٛل 103ئلى  ٢101ض جم جىُٓم َظا اإلاجلـ بم٣خط ى اإلاىاص مً  170 
" بخدضًض ٖضص أًٖاء مجلـ َب الكٛل 2004صٌؿمبر  29"  1425مً طي ال٣ٗضة  16ي ناصع ف 512.04.2مغؾىم ع٢م    171

ضة عؾمُت ٖضص  ٣ت حُُٗنهم و ٦ُُٟت حؿُحر اإلاجلـ , ظٍغ ش  5279والى٢اًت مً  ألازُاع اإلاهىُت  و ٍَغ "   1425صو ال٣ٗضة  21بخاٍع

  .254" م:  2005ًىاًغ 3
" بخدضًض ٖضص أًٖاء مجلـ اإلاٟاويت الجماُٖت 2004صٌؿمبر  29"  1425ضة مً صي ال٣ٗ 16ناصع في  425.04.2مغؾىم ع٢م   172

ضة عؾمُت ٖضص  ٣ت حؿُحر اإلاجلـ, ظٍغ ش  5279و٦ُُٟت حُُٗنهم و ٍَغ   .5" م:  2005ًىاًغ 3"   1425صو ال٣ٗضة  21بخاٍع
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و جخجلى مهام مجلـ َب الكٛل والى٢اًت مً اإلاساَغ اإلاهىُت في ج٣ضًم ا٢تراخاث وآعاء مً ؤظل 

الجهىى بمٟدكُت َب الكٛل، واإلاهالر الُبُت للكٛل، وفي ٧ل ما ًسو خٟٔ الصخت والؿالمت 

 .اإلاهىُت والى٢اًت مً خىاصر الكٛل وألامغاى اإلاهىُت

ا ؤن اإلاىٓماث الى٣ابُت ألا٦ثر جمشُال ٌٗهض بلى اؾدكاعتها بكإن م٣اوالث الدكُٛل اإلاا٢خت ٦ما ٦م -

ً اللجىت اإلاسخهت اإلاخٗل٣ت بم٣اوالث الدكُٛل اإلاا٢خت بط ًخم حُٗحن  ممشلحن ًٖ  6جضزل في ج٩ٍى

 . 173غاء اإلاىٓماث الى٣ابُت لألظغاء ألا٦ثر جمشُال بهٟتهم ممشلحن ًٖ اإلاىٓماث الى٣ابُت لألظ

بطن و ٦ىدُجت إلاا ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي بم٣خطخى مضوهت الكٛل ؤُٖى للخمشُلُت 

, و ؤنبدذ هظه ألازحرة جخمخ٘ بٗضة  مهام   1957الى٣ابُت ؤهمُت زانت لم ج٨ً جدًا بها في ْل ْهحر 

ت للى٣اباث ألا٦ثر جمشُال في مس ىُا مً زال٫ اإلاهام الاؾدكاٍع خل٠ اإلاجالـ اإلادضزت صولُا و ٦ظا َو

 بم٣خطخى مضوهت الكٛل. 

و ٢بل الاهخ٣ا٫ للخضًض ًٖ الضوع الظي جلٗبه الخمشُلُت الى٣ابُت في جُٟٗل الخىاع الاظخماعي ٧ان 

٠ لهظا اإلاٟهىم في مضوهت الكٛل التي  البض مً الخغوط  بمٟهىم للخمشُلُت الى٣ابُت في ْل ُٚاب حٍٗغ

ط ؤن بٌٗ بلخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٦ما ؾب٤ ؤلاقاعة بلى طل٪ , ؤقاعث ٣ِٞ بلى اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة 

ال٣ٟه اإلاٛغبي اٖخبر ؤن " اإلا٣هىص بالى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٧ل الى٣اباث التي ح٨ٗـ جمشُال خ٣ُ٣ُا لٗما٫ 

ت اإلاهىت لخ٨دؿب بٟٗل هضا الىظىص الخ٣ُ٣ي بحن ألاظغاء اٖتراٝ ال٣اهىن بها , اٖخباعها مىٓماث ماهل

جي ؤو هت اإلاكٛلىن في ـــلخمشُل اإلاهىت في مىاظهت الؿلُاث الٗامت , و في مىاظ اإلادُِ الى٣ابي الَى

 " الضولي

  

                                                           
ً  2004صٌؿمبر  29"  1425مً صي ال٣ٗضة  16ناصع في  464.04.2مغؾىم ع٢م   173 ٣ت ٖمل اللجىت اإلاسخهت " بخدضًض ج٨ٍى و ٍَغ

ضة عؾمُت ٖضص  ش  5279اإلاخٗل٣ت بم٣اوالث الدكُٛل اإلاإ٢ذ, ظٍغ   .7" م:  2005ًىاًغ  3"   1425صو ال٣ٗضة  21بخاٍع
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 38.15 ع٢م ال٣ًاجي الخىُٓم مكغوٕ يىء في الخجاعي  ال٣ًاء

 38.15174ال٣ًاء الخجاعي في يىء مكغوٕ الخىُٓم ال٣ًاتي ع٢م 

 

 ألامٛاعي ًىوـ 

 بم٨ىاؽَالب باخض، ب٩لُت الخ٣ى١ 

 

 :٣ضمتم

ُت ال٣ًاثُت  ٌؿعى الخىُٓم ال٣ًاجي بلى جىُٓم الؿلُت ال٣ًاثُت ووالًتها، وجدضًض الخٍغ

٦ما ًىٓم ال٣ىاٖض  و٦ُُٟت جٟخِكها، و جبُان ازخهام اإلادا٦م و٦ُُٟت حك٨ُلها وجغجُبها، للضولت،

 175اإلاخٗل٣ت بغظا٫ ال٣ًاء.

ؤن ًدك٩ل ٖلى الهىعة التي هى ٖلحها،  و٢ض ٖٝغ الخىُٓم ال٣ًاجي باإلاٛغب ٖضة جُىعاث ٢بل

ه اإلاٛغب مً ؤخضار ؾُاؾُت وصًيُت واظخماُٖت، بط ٢بل ج٨ٟحر ال٣ىي  وهخجذ هظه الخُىعاث ٖما ٖٞغ

الٛغبُت في اؾخٛال٫ زغواجه والخد٨م في ؾُاؾخه، ٧ان ال٣ٟه ؤلاؾالمي هى ال٣اهىن اإلاُب٤ في ظمُ٘ 

غ   .176اٝ اإلادلُتمجاالث وظىاهب خُاة اإلاٛاعبت بلى ظاهب ألٖا

وبٗض زًٕى اإلاٛغب لىٓام الخماًت ٖملذ ٞغوؿا ٖلى بوكاء مدا٦م ظضًضة لخ٨َغـ هُمىتها 

هى ال٣ُ٘  1956وؾُُغتها ٖلى البالص اإلاٛغبُت، ٩ٞان الخدضي بٗض خهى٫ اإلاٛغب ٖلى اؾخ٣الله ؾىت 

 م٘ هٓام ال٣ًاء في ٖهض الخماًت الظي احؿم بالخبُٗت للىٓام الٟغوسخي.

                                                           

ش  اإلاخٗل٤ بالخىُٓم ال٣ًاتي للممل٨ت، 38.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 174  أٖضجه وػاعة الٗض٫ وجم ٖغيه ٖلى اإلاجلـ الخ٨ىمي بخاٍع

18.02.2014. 
175 :٤ُ ؼ جٞى  .28م:  الجؼء ألاو٫، قغح ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت والخىُٓم ال٣ًاتي، ٖبض الٍٗؼ
م الُالب: الخىُٓم ال٣ًاتي اإلاٛغيي، 176 ت ،الُبٗت الغابٗت، ؽ  ٖبض ال٨ٍغ  .11، م: 2012مُبٗت اإلاٗٞغ
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ُٗت همذ عوح الىٓام ال٣ًاجي اإلاٛغبي، نضع ْهحر وبٗض ظملت  ، 1974مً ؤلانالخاث الدكَغ

الظي جلخه ٖضة حٗضًالث، هظا الازحر ؤلػى ؤٚلبُت اإلادا٦م التي ٧اهذ ؾاثضة مً ٢بل، و٦غؽ الىالًت 

الٗامت للمدا٦م الابخضاثُت للىٓغ في قتى الجزاٖاث، ما لم ٌؿلب مجها طل٪ بمىظب هو، واؾخمغ 

ت ــ ُٞؿلبذ  م٘ ْهىع ججغبت ال٣ًاء 1993هى ٖلُه ختى ؾىت  ما الىي٘ ٖلى اإلاخسهو ــ اإلادا٦م ؤلاصاٍع

ت  ؼ طل٪ بةخضار مدا٦م مخسههت في اإلااصة الخجاٍع اإلادا٦م الابخضاثُت ازخهانا مهما زانت بٗض حٍٗؼ

 .53.95177بمىظب ال٣اهىن  1997ؾىت 

ت ٞةن الخجغبت ٧اهذ عاثضة الؾُما و بٗض مغوع خىالي ؾبٗت ٖكغ ؾىت ٖلى بوكاء اإلادا٦م الخ جاٍع

ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي، وهى ما ظؿض الغئٍت الاؾتراجُجُت للمٛغب آهظا٥ ٦بلض ًغاهً ٖلى ظلب 

جي، وهى شخيء لً ًخإحى بُبُٗت الخا٫ في  الاؾدشماعاث زانت ألاظىبُت مجها للضٞ٘ بعجلت الا٢خهاص الَى

ما٫.ُٚاب ٢ًاء مخسهو ٌؿاًغ مخُلباث البِئت الخجاٍع  ت ومُضان وألٖا

وبطا ٧اهذ هظه الخجغبت ٖمىما بًجابُت، ٞةن جىالي الؿىحن ٢ض ٖغي ُٖىبها الؾُما بٗض الاهخ٣اصاث 

، وهى الصخيء الظي صٞ٘ وػاعة الٗض٫ بلى وي٘ مكغوٕ 53.95التي ٧اهذ والػالذ حؿتهضٝ ال٣اهىن 

خُب اإلال٨ُت التي ما ٞخئذ للخىُٓم ال٣ًاجي زانت بٗض جىنُاث مُشا١ انالح مىٓىمت الٗضالت وال

ٞجاء هظا اإلاكغوٕ  لُلم قمل ال٣ىاهحن اإلاازخت للمكهض  جا٦ض ٖلى يغوعة الانالح ال٣ًاجي الكامل.

خجاوػ ب٩ل جإ٦ُض الهٟىاث الؿاب٣ت. جي التي حٗاوي الكخاث ٍو  ال٣ًاجي الَى

ٗٝغ الجؿم ال٣ًاجي ببالصها خالُا ه٣اقا خاصا بكإن هظا اإلاكغوٕ، ٟٞي الى٢ذ  الظي ٧اهذ َو

ت ٞةن اإلاكغوٕ الخالي ٞاظإها بةلٛاء بًٗها والاخخٟاّ  اإلاؿاعي بلى حٗمُم ججغبت اإلادا٦م الخجاٍع

                                                           
٠ ع٢م  177 ت،  53.95( بدىُٟظ ال٣اهىن 1997ٞبراًغ  12) 1417قىا٫  4ناصع في  1.97.65ْهحر قٍغ ال٣اض ي باخضار مدا٦م ججاٍع

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  4482ميكىع بالجٍغ  .1141، م 1997ماي  15بخاٍع
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بالبٌٗ م٘ زل٤ ؤ٢ؿام مخسههت ببٌٗ اإلادا٦م الابخضاثُت، وطل٪ بمغؾىم بٗض اؾخُإل عؤي 

لى للؿلُت ال٣ًاثُت.  اإلاجلـ ألٖا

ل٣ي لىٓغة ؤولى ٖلى هظا ا
ُ
إلاكغوٕ ؾِبدض ًٖ ظىاب لخل٪ الاق٩االث ومما الق٪ ُٞه ؤن اإلا

مً ٢بُل وظىص ظهاػ الىُابت  53.95والى٣اٍ الٗال٣ت التي ْلذ جاع١ الغؤي الٗام في ْل ال٣اهىن 

خهام ومضي حٗل٣ه بالىٓام الٗامت بهظه اإلادا٦م طاث الُاب٘ الٛحر ػظغي، ًٞال ًٖ مكا٧ل الاز

 الٗام.

في ؤ٤ٞ ؤن ٌُُٗىا بظاباث، ًٖ جل٪ الى٣اٍ  ل٩ل هظا ٞةهىا ؾىداو٫ اؾدىُا١ هظا اإلاكغوٕ

 الٗال٣ت، ٞةلى ؤي مضي ًم٨ً ال٣ى٫ باؾخجابت اإلاكٕغ لهظه الخُلٗاث؟

٤ الىهج آلاحي:  مداولت مىا لإلظابت ًٖ هظه الاق٩الُت ٞةهىا ؾى٣اعب اإلاىيٕى ٞو

تاإلابد  ض ألاو٫: جىُٓم اإلادا٦م الخجاٍع

ت ومكاإلابدض الشاوي: ا  ٨الجهزخهام اإلادا٦م الخجاٍع
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ت  اإلابدض ألاو٫: جىُٓم اإلادا٦م الخجاٍع

ت، خضص اإلاكٕغ حك٨ُلت ٧ل مد٨مت ٖلى خضة، مً زال٫ مجمىٖت مً  لخىُٓم اإلادا٦م الخجاٍع

ألاظهؼة بًٗها ٢ض حكتر٥ ُٞه مدا٦م الضعظخحن والبٌٗ آلازغ جىٟغص به الىاخضة ًٖ ألازغي، ٞما هى 

اع؟الجضًض الظي ظاء به اإلاكغوٕ الخالي في هظا   الَا

 اإلاُلب ألاو٫: ألاظهؼة اإلاكتر٦ت بحن مدا٦م الضعظخحن

ت  58ب٣غاءة اإلااصة  مً اإلاكغوٕ الخالي للخىُٓم ال٣ًاجي ًدبحن ؤن اإلادا٦م الابخضاثُت الخجاٍع

 جخ٩ىن مً:

 .عثِـ وهاثب للغثِـ و٢ًاة 

 بضاثغتها  هاثب لى٦ُل اإلال٪ ؤو ؤ٦ثر ٌُٗجهم و٦ُل اإلال٪ لضي اإلاد٨مت الابخضاثُت التي جىظض

ت، لل٣ُام بمهام الىُابت الٗامت ؤمام هض اإلاد٨مت. اإلاد٨مت الابخضاثُت  الخجاٍع

 .ِٟي ٦خابت الًب  ٧اجب ٖام للمد٨مت وهُئت مْى

ت جخ٩ىن مً: 75وبالغظٕى بلى اإلااصة   مً هٟـ اإلاكغوٕ ٞةن مدا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع

 .ً  عثِـ ؤو٫ وهاثب للغثِـ ألاو٫ ومؿدكاٍع

 ٗام للمل٪ لضي مد٨مت الاؾخئىاٝ التي جىظض بضاثغتها مد٨مت الاؾخئىاٝ. هاثب للى٦ُل ال

ت، لل٣ُام بمهام الىُابت الٗامت ؤمام هظه اإلاد٨مت.  الخجاٍع

 .ِٟي ٦خابت الًب  ٧اجب ٖام للمد٨مت وهُئت مْى

 وبمُالٗت هاجحن اإلااصجحن ٞةهىا وسجل اإلاالخٓاث آلاجُت:
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ت، والظي جًمً  في الظي ؤ 53.95وبالٗىصة لل٣اهىن ع٢م  أوال: خضزذ بمىظبه اإلادا٦م الخجاٍع

ت "والشاهُت "مدا٦م اؾخئىاٝ  َُاجه جىُٓم مدا٦م الضعظت ألاولى والشاهُت ٞؿمى ألاولى "مدا٦م ججاٍع

ت" الصخيء الظي ظٗل هظا ال٣اهىن ٚحر ميسجم الم٘  ت"، والازىحن مٗا جدذ لىاء "اإلادا٦م الخجاٍع ججاٍع

ت" و"مدا٦م اؾخئىاٝ طاجه والم٘ ْهحر الخىُٓم ال٣ ًاجي، ألازحر الظي ؤوعص حؿمُتي "مدا٦م ججاٍع

ت " يمً حٗضاص مدا٦م اإلامل٨ت و٦إن ب٣اهىهحن ًىٓمان هظه اإلادا٦م.  ججاٍع

و٢ض حٗغى بٌٗ ال٣ٟه اإلاٛغبي لهظا الخلِ ب٣ىله: "و٢٘ جمُحز ٖىض حٗضاص مدا٦م اإلامل٨ت بحن 

ت،  ت ومدا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع قامل لهما مٗا بخٗل٣ه  53.95في خحن ؤن ال٣اهىن ع٢م اإلادا٦م الخجاٍع

ت" ٖمىما صون جٟهُل  .178"باإلادا٦م الخجاٍع

لى ال٨ٗـ مً طل٪ ٞةن اإلاكغوٕ الخالي للخىُٓم ال٣ًاجي ظاء ؤ٦ثر ويىخا ٞمحز بحن اإلادا٦م  ٖو

ت مً خُض صعظتها بةلها١ نٟت "ابخضاثُت"  بمدا٦م الضعظت ألاولى، و "اؾخئىاُٞت" إلا دا٦م الخجاٍع

ت قاملت لإلزيخحن مٗا.  الضعظت الشاهُت، لخب٣ى  حؿمُت مدا٦م ججاٍع

ت بٌٗ اإلاؿخجضاث في يىء اإلاكغوٕ الخالي: زاهُا: ذ حك٨ُلت اإلادا٦م الخجاٍع  ٖٞغ

ت الابخضاثُت ًخىاظض  بلى ظاهب الغثِـ هاثبه ٨ٖـ  ١  الظي  53.95باليؿبت للمدا٦م الخجاٍع

 اقتٍر وظىص هىاب.

ت هىا٥ هاثب للغثِـ ألاو٫، ٨ٖـ ١  الظي ُٚب هظه  53.95باليؿبت إلادا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع

 اإلااؾؿت، وا٢خهغ ٖلى عئؾاء الٛٝغ الظًً الوظىص لهم في نُٛت اإلاكغوٕ الخالي.

                                                           

ت، بضاًخه ئق٩االجه )صعاؾت ه٣ضًت(،بابل للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الُبٗت 178  س ي: ٖمل اإلادا٦م الخجاٍع مدمض اإلاجضويي الاصَع

 .25، م: 1999ألاولى، ؽ: 
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ت، هظه اإلاؿإلت ؤؾالذ مضاص الٗضًض مً اإلاه زالشا: خمحن ظهاػ الىُابت الٗامت ؤمام اإلادا٦م الخجاٍع

 .53.95الىاػن ؤمام مدا٦م ٚحر ظىاثُت، ٦ما ظاء بال٣اهىن  واإلاىخ٣ضًً لخىاظضها بهظه الخًىع 

إل ٖلى الازخهاناث اإلاؿىضة بلحها هجضها ٢لُلت ظضا، وبن ٧ان بًٗها ٨ًدسخي ؤهمُت  ٞبااَل

ًم٨ً مٗها  بالٛت، ٦خل٪ اإلاٗتٝر لها بها في ٢ًاًا نٗىباث اإلا٣اولت، وهظه ال٣لت في الؿلُاث واإلاهام

ت بالىػاعة بضون خ٣ُبت، ؤو بد٣ُبت نٛحرة  .179حكبُت الىُابت الٗامت لضي اإلادا٦م الخجاٍع

ٖلى ٧اهل  ٖبءو٦ما هى مٗلىم ٞةن جىاظض هظا الجهاػ صازل هظا الىٕى مً اإلادا٦م ٌك٩ل 

ت به، َاإلاا ؤهه ظهاػ ػظغي ال ًخالءم و َبُٗت اإلاد ت الضولت بالىٓغ لألصواع اإلادضوصة اإلاىَى ا٦م الخجاٍع

 ؤي بقاعة إلاا هى ػظغي. 53.95مً ١  5التي لم ًغص يمً ازخهانها اإلادضص بمىظب اإلااصة 

وبط ٧اهذ مبرعاث خماًت الىٓام الٗام الا٢خهاصي وعاء بخضار هظا الجهاػ لضي اإلادا٦م 

ت ٞةن حجمه وجغ٦ُبخه ال ًخماقُان م٘ ؤصواعه الًئُلت. خُاث ٚحر ٞمٗلىم ؤن هظا الجهاػ طا نال  الخجاٍع

له ؾلُاث مهمت في اإلاُضان الؼظغي ــ و بن  م اإلاُالباث الٗضًضة بخسٍى ت، ــ ٚع ظىاثُت  باإلادا٦م الخجاٍع

إلاً قإن هظا اإلاُٗى ؤن ًجٗل هظا الجهاػ صون ؤي ؾلُاث جظ٦غ في اإلاُضان الؼظغي، ما ًجٗله م٨خىٝ 

بلى بقٗاع الىُابت الٗامت اإلاسخهت ؾىاء   ألاًضي في مىاظهت الجغاثم التي ًال٢حها، وختى في خالت مباصعجه

ت،  لضي اإلادا٦م الابخضاثُت ؤو الاؾخئىاُٞت، ٞهظه ألازحرة ال جبضي الٗىاًت الالث٣ت بما جشحره هٓحرتها الخجاٍع

.ً  لُٛاب الخيؿ٤ُ والىخضة بحن الجهاٍػ

ٕ و٢ض خاو٫ اإلاكغوٕ الخالي للخىُٓم ال٣ًاجي ججاوػ هظا الى٣اف، ؾحرا ٖلى هضي اإلاكغ 

الٟغوسخي، ٞىهج ههجا وؾُا ًغوم الخٟاّ ٖلى صوع الىُابت الٗامت ألانُل ووخضتها واوسجامها في 

ت ٌُٗجهم و٦ُل اإلال٪ لضي اإلاد٨مت  ٖملها، ٞخم ب٢غاع وظىص هاثب لى٦ُل اإلال٪ ؤو ؤ٦ثر باإلادا٦م الخجاٍع

                                                           

ىُت، الُبٗت الشاهُت، ؽ: مدمض ٦غام: الىظحز في الخى179ٓ   .112م:  2013ُم ال٣ًاتي اإلاٛغيي، اإلاُبٗت والىا٢ت الَى
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ت بضاثغتها ،و ألامغ هٟؿه  باليؿبت إلادا٦م الاؾخئىاٝ الابخضاثُت التي جىظض اإلاد٨مت الابخضاثُت الخجاٍع

ت خُض ًخم حُٗحن هاثب الى٦ُل الٗام للمل٪ ؤو ؤ٦ثر مً َٝغ الى٦ُل الٗام للمل٪ بمد٨مت  الخجاٍع

ت الاؾخئىاُٞت )اإلاىاص  مً مكغوٕ الخىُٓم  75-58-25-24الاؾخئىاٝ الخاب٘ لها هٟىط اإلاد٨مت الخجاٍع

 ال٣ًاجي(.

ٕغ هظا، الظي ب٣ضع ما ؾعى بلى جغقُض ه٣ٟاث الضولت، وبالخالي ال ًم٨ىىا بال ؤلاقاصة بمى٠٢ اإلاك

ت في شخو الىىاب، ؾ٩ُىن  ٞةهه وبامخضاص ظهاػ الىُابت الٗامت باإلادا٦م الٗاصًت ختى اإلادا٦م الخجاٍع

٪ الضٖاوي الٗمىمُت اإلاغجبُت باإلاُضان الخجاعي.  ٌؿحرا ٖلى هظا الجهاػ جدٍغ

زخٟاء ظهاػ ٦خابت الىُابت الٗامت ٨ٖـ ٦خابت ٦ما ججب ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكغوٕ الخالي قهض ا

الًبِ، وهي مؿإلت جدهُل خانل زانت بٗض ج٣لُو هٟىط الىُابت الٗامت البكغي لضي اإلادا٦م 

ت والا٢خهاع ٣ِٞ ٖلى هاثب ممشل للجهاػ.  الخجاٍع

ي مً اإلاكغوٕ الخالي هجض ؤن اإلاكٕغ ؤخضر ظهاػا ظضًضا لض 75و  58بالغظٕى بلى اإلااصجحن  عابٗا:

ت هى "ال٩اب الٗام للمد٨مت" و٢ض خضصث اإلاىاص  مهامه وهي: جىلي مهام  33-30-28-21اإلادا٦م الخجاٍع

الدؿُحر والخضبحر ؤلاصاعي للمد٨مت، ويبِ ٖمل مسخل٠ مهالر ٦خابت الًبِ واإلاهالر اإلاداؾبُت بها 

ؿاٖضه في طل٪ عئؾاء مه ٟي هُئت ٦خابت الًبِ الٗاملحن بها، َو الر ٦خابت والاقغاٝ ٖلى مْى

 الًبِ.

ٗخبر ًٖىا في آلُت الخيؿ٤ُ صازل اإلاد٨مت التي ًخم بخضاثها جدذ بقغاٝ عثِـ اإلاد٨مت ٦ما  َو

ت صازل ؤقٛا٫ الجمُٗت الٗامت.  ؤهه ًخمخ٘ بهٟت اؾدكاٍع

ٖالوة ٖلى طل٪ ٣ًىم ال٩اجب الٗام للمد٨مت بةهجاػ مدًغ ؤقٛا٫ الجمُٗت الٗامت، ًضون ُٞه 

ى٢ٗه.اإلاىا٢كاث وال٣غاعاث   اإلاخسظة ٍو
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 اإلاُلب الشاوي: اهٟغاص مدا٦م الضعظت ألاولى ببٌٗ ألاظهؼة

ت ؤو مدا٦م الضعظت ألاولى ببٌٗ ألاظهؼة  اع اهٟغاص اإلادا٦م الابخضاثُت الخجاٍع وسجل في هظا الَا

ت مً ٢بُل.  التي الوظىص لها ؤمام مدا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع

 أوال: ٢اض ي الخىُٟظ: 

 53.95ٛغبي ألو٫ مغة ظهاػا ًخىلى ؤلاقغاٝ ٖلى الخىُٟظ، بمىظب ال٣اهىن و٢ض ابخضٕ اإلاكٕغ اإلا

ختى ًخم٨ً مً الخس٠ُٟ مً خضة اإلاكا٧ل التي ًشحرها جىُٟظ اإلالٟاث زانت البِء، ٚحر ؤن هظه 

.  اإلااؾؿت لم ج٨ً ٞٗالت بالك٩ل الظي جىزاه اإلاكٕغ

ألن   juge d’executionالخىُٟظ ال جاؾـ ل٣اضخي 53.95مً ال٣اهىن  2ومما الق٪ ُٞه ؤن اإلااصة 

ٗاث اإلا٣اعهت، طاث ازخهام ٢ًاجي وبصاعي واؾ٘، احؿإ مجا٫  هظه اإلااؾؿت اإلاٗغوٞت في الدكَغ

ىاًت، وبهما هي حك٩ل  ُٗا بض٢ت ٖو الخىُٟظ ونٗىباجه، ازخهام مخٗل٤ بالىٓام الٗام جم جدضًضه حكَغ

 ٢اضخي مخابٗت اظغاءاث الخىُٟظ".اَاعا ٢اهىهُا إلااؾؿت مً هٕى آزغ وبدؿمُت مسالٟت هي "

والٓاهغ ؤن هظه اإلااؾؿت هي ؤ٢ل ٢ُمت وؤصوى ازخهانا مً ٢اضخي الخىُٟظ بضلُل ؤن اإلاكٕغ 

 .180ؤقاع بلحها بقاعة ٖابغة في اإلااصة اإلاظ٧ىعة صون جم٨ُجها مً نالخُاث ٢ًاثُت مدضصة

ٖباعة "٢اضخي مخابٗت ( بٗضما اؾدبض٫ 59وخؿىا ٞٗل اإلاكٕغ مً زال٫ اإلاكغوٕ الخالي )اإلااصة 

اظغاءاث الخىُٟظ" "ب٣اضخي الخىُٟظ"، ٞىخمجى ؤن ال ٩ًىن هظا الخٗضًل اؾدبضالا لٗباعة بإزغي بل 

غ هظا الجهاػ ٖلى الام٩اهُاث ال٩اُٞت التي  إلااؾؿت بإزغي، وهى ما ًجٗلىا هُغح الؿاا٫ خى٫ مضي جٞى

 جسىله الايُإل بضوعه ٖلى ؤخؿً وظه؟

                                                           
س ي، م ؽ ، م 180  .73مدمض اإلاجضويي: الاصَع
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 جاعي زاهُا: ٢اض ي السجل الخ

ٌٗحن مً بحن ٢ًاة اإلاد٨مت ٢اى للسجل الخجاعي ؤو ؤ٦ثر حٗغى ٖلُه الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت  

 ٣ٞ،28ض جمذ ؤلاقاعة بلُه في اإلااصة 53.95بالسجل الخجاعي، وبطا ٧ان هظا اإلاُٗى مُٛبا في ال٣اهىن 

ه ،٦ما  مً مضوهت الخجاعة خُض ؤن عثِـ اإلاد٨مت هى مً ٣ًىم بهظا الضوع ؤو ال٣اضخي اإلاٗحن مً َٞغ

ؤلاقاعة ل٣اضخي السجل الخجاعي بلى ظاهب ٢ًاة  59جًمً اإلاكغوٕ الخالي للخىُٓم ال٣ًاجي في اإلااصة 

 الخىُٟظ وال٣ًاة اإلاىخضبحن.

 زالشا: ال٣اض ي اإلاىخضب

حُٗحن ال٣اضخي اإلاىخضب في  59جًمً اإلاكغوٕ الخالي في ماصجه  53.95ٖلى زالٝ ال٣اهىن     

خجاعة لؿىت مً مضوهت ال 637واخضا ؤو ؤ٦ثر، وهى ما وعص اًًا في اإلااصة ٢ًاًا نٗىباث اإلا٣اولت 

٦ما جًمىذ هٟـ اإلااصة  ، خُض ًخم حُِٗىه بمىظب الخ٨م ال٣اضخي بٟخذ مؿُغة اإلاٗالجت.1996

 حُٗحن ؤي مً ال٣ًاة وألي مهمت بهٟخه مىخضبا.

، جُغ٢ذ إلم٩اهُت ج٣ؿُم اإلاد٨مت  59وججضع الاقاعة بلى ؤن اإلااصة      ت بلى ٚٝغ الابخضاثُت الخجاٍع

ت البذ في ٧ل  م٨ً ل٩ل ٚٞغ وج٣ؿم هظه الٛٝغ بلى هُئاث خؿب ؤهىإ ال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلحها ٍو

ت )اإلااصة  ال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلى اإلاد٨مت. ( بدُض 78وهٟـ ألامغ باليؿبت إلادا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ٝغ وج٣ؿم الٛٝغ بلى هُئاث  ...ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى ؤ٢ؿام ٚو  وألا٢ؿام بلى ٚٝغ

ت اإلا٨ُت  ت بالضاع البًُاء ٢ؿمذ بلى ٖضة ٚٝغ مجها ٚٞغ لى ؾبُل اإلاشا٫ ٞاإلاد٨مت الخجاٍع ٖو

ت ال٣ًاء الخجاعي  ٞغ ت نٗىباث اإلا٣اولت، ٚو ٞغ ت ال٨غاء الخجاعي، ٚو ٞغ ت، ٚو الهىاُٖت والخجاٍع

ت ب غظ٘ هظا الخٗضص في الٛٝغ اإلا٣ؿمت بلحها اإلاد٨مت الخجاٍع الضاع البًُاء بلى جىٕى و٦ثرة الٗاصي، ٍو

ت باإلامل٨ت،  ال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلحها والتي جخجاوػ زلثي مجمٕى ال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلى اإلادا٦م الخجاٍع
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ت زانت بال٣ًاًا  خحن ٣ِٞ، ٚٞغ ت بمغا٦ل ٢ؿمذ بلى ٚٞغ لى ٨ٖـ طل٪ ٞاإلاد٨مت الخجاٍع ٖو

ت زانت بهٗىباث اإلا٣اولت، والؿبب و  ٞغ ت الٗامت، ٚو اضر هى ٢لت ال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلى هظه الخجاٍع

 .181اإلاد٨مت، باإلا٣اعهت م٘ جل٪ اإلاٗغويت ٖلى هٓحرتها بالضاع البًُاء

ت ٞةن الؿاا٫  ُت ال٣ًاثُت الخالُت باإلامل٨ت زانت ُٞما ًخٗل٤ باإلادا٦م الخجاٍع وبمُالٗت الخٍغ

ب ال٣ًاء مً اإلاىاَىحن؟ زهىنا ضؤ ج٣ـــغبت إلابـــظه الخجــــابت هــضي اؾخجـــالظي ْل ًٟغى هٟؿه هى م ٍغ

 .182في ْل وظىص زماهُت مدا٦م ٣ِٞ للضعظت ألاولى وزالزت لالؾخئىاٝ م٘ جىػَ٘ ظٛغافي ٚحر مى٣ُي

ولالؾخجابت لهظه الىضاءاث ٣ٞض ٖمل اإلاكغوٕ الخالي للخىُٓم ال٣ًاجي ٖلى الخإؾِـ إلخضار 

بمغؾىم بٗض اؾخُإل عؤي اإلاجلـ ؤ٢ؿام مخسههت في ال٣ًاء الخجاعي ببٌٗ اإلادا٦م الابخضاثُت 

ت والهىاُٖت ال٨بري وهى  ت باأل٢ُاب الخجاٍع لى للؿلُت ال٣ًاثُت، م٘ عبِ وظىص اإلادا٦م الخجاٍع ألٖا

ضه في هظا اإلا٣ام ،ٖلى ؤؾاؽ ؤن بلٛاء 183ما زل٠ اؾدُاء البٌٗ  ؾىت مً الٗمل بٗض ؤن  17الظي هٍا

غبُت، ؾٝى هغظ٘ بلى ما ٦ىا ٖلُه ٢بل ؾىىاث مً ٧اهذ ججغبت اإلاٛغب عاثضة في الٗضًض مً الضو٫ الٗ

ال جدذ يِٛ الٗامل الا٢خهاصي، وؾىٝ ه٩ىن  ٣ٞضها خل٣ت   بصا٥آلان جدذ مبرعاث ٢ض ال جضوم ٍَى

مً الاظتهاص الخجاعي الظي حك٩ل وال ػا٫ ًخُىع  ألن البضًل اإلا٣ترح اإلاخمشل في ب٣اء اإلادا٦م في ألا٢ُاب 

في ؤ٢ؿام جابٗت للمدا٦م الابخضاثُت ؾىٝ ًاصي بلى مدى شخهُت الا٢خهاصًت وبصماط ما ٖضاها 

ىضزغ الخسهو ألن  اإلادا٦م اإلاسخهت مهما بضلذ مً ظهىص للخٟاّ ٖلحها، وؾٝى جخٗضص الاججاهاث ٍو

 هظا ألازحر ًجب ؤن ًىُل٤ مً اإلاؿاو٫ ال٣ًاجي ٢بل ال٣ًاة.

                                                           
 111.مدمض ٦غام: م ؽ، م:  181

ت بمضن: 182   وظضة. َىجت، ٞاؽ، م٨ىاؽ، الغباٍ، الضاع البًُاء، مغا٦ل، أ٧اصًغ، اإلادا٦م الخجاٍع

 مغا٦ل. ٞاؽ، الضاع البًُاء، ضن:ٍت بمع الخجا الاؾخئىاٝمدا٦م 
ت بحن صٖىاث ؤلاب٣اء، وعٚبت البٌٗ في ؤلالٛاء،  183 مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت وال٣ًاةُت،  ٖبض الل٠ُُ  الكيخىٝ: اإلادا٦م الخجاٍع

 .5، م: 2015صون ط٦غ الٗضص، ؽ 
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ت ومك٨الجه  اإلابدض الشاوي: ازخهام اإلادا٦م الخجاٍع

هى ؾلُت اإلاد٨مت للخ٨م في ٢ًُت مُٗىت، وجدضًضا ازخهام مد٨مت مُٗىت الازخهام 

٣ا لل٣ىاٖض التي ًىو ٖلحها ال٣اهىن   .٩ً184ىن بخمُحز ال٣ًاًا التي لها ؾلُت هٓغها ٞو

ٗض الازخهام مً ؤهم اإلاؿاثل التي ججٗل  الخضازل بحن الخىُٓم ال٣ًاجي و٢اهىن اإلاؿُغة  َو

خجاعي ــ ٞهى مً ظهت ًخٗل٤ بدىُٓم اإلادا٦م مً خُض نالخُتها للٟهل اإلاضهُت ٢اثما،ــ زانت اإلاجا٫ ال

في ال٣ًاًا، ومً ظهت ؤزغي ًغجبِ باإلاؿُغة التي ًخٗحن الالتزام بها وبن ٧ان طل٪ في ق٩ل ٢ىاٖض طاث 

  .185َاب٘ ٖام

في مً اإلاكغوٕ الخالي للخىُٓم ال٣ًاجي والتي جدُل ٖلى ال٣ىاٖض الىاعصة  12وهى ما جؼ٦ُه اإلااصة 

٢اهىوي اإلاؿُغة اإلاضهُت والجىاثُت ؤو الىهىم الخانت ُٞما ًخٗل٤ ب٣ىاٖض ازخهام مسخل٠ 

 اإلادا٦م.

ت، هي  َبُٗت هظا ألازحر  وال مغاء في ؤن ؤ٦بر مك٩لت واظهذ الازخهام ؤمام اإلادا٦م الخجاٍع

مً ال٣ًاجي ومضي حٗل٣ه بالىٓام الٗام، الؾُما ؤن ألامغ ًض١ خحن جهبذ ٢ىاٖض الازخهام تهضص ألا 

 وز٣ت ألاٞغاص في اإلااؾؿت ال٣ًاثُت.

ت  اإلاُلب ألاو٫: ازخهام اإلادا٦م الخجاٍع

مً الشابذ واإلاخٗاٝع ٖلُه ؤن او٣ٗاص  الازخهام إلاد٨مت ما للبذ في ٢ًُت مُٗىت ٩ًىن بما 

 بىاء ٖلى ٢ُمت وع٢ٗت الجزإ، ؤو بىاء ٖلى هٕى ال٣ًُت

                                                           
ـ الٗلىي الٗبضالوي:  الىؾُِ  في قغح اإلاؿُغة اإلاضهُت  )ال٣اهىن ال٣ًاتي الخ 184 ام(، الجؼء ألاو٫، مُبٗت الىجاح ئصَع

 .539، م: 1998الجضًضة الُبٗت ألاولى، ؽ 
م الُالب: الكغح الٗملي ل٣اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، صعاؾت في يىء مؿخجضاث مكغوٕ  185 ت الُبٗت 2015ٖبض ال٨ٍغ ، م٨خبت اإلاٗٞغ

 .17، م: 2015ألاولى، ؽ
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تال٣ٟغة ألاولى: الازخهام ال٣ُمي واإلادلي   للمدا٦م الخجاٍع

ت ٢ُمُا ٣ِٞ في  الازخهام أوال: ت: ًىدهغ ازخهام اإلادا٦م الخجاٍع ال٣ُمي للمدا٦م الخجاٍع

٤ ما جىو ٖلُه اإلااصة الؿاصؾت مً ال٣اهىن  ً ؤل٠ صعهم ٞو  .53.95الجزاٖاث التي جخجاوػ ُٞمتها ٖكٍغ

ت مسخهت بالىٓغ في ظمُ٘ الُلباث اإلا٣ابلت ؤو  َلباث اإلا٣انت مهما ٧اهذ  ٦ما ؤن اإلاد٨مت الخجاٍع

 ٢ُمتها.

ً ؤل٠ صعهم جب٣ى مً ازخهام  وبمٟهىم اإلاسالٟت ٞةن الجزاٖاث التي ج٣ل ٢ُمتها ًٖ ٖكٍغ

اإلادا٦م الابخضاثُت ناخبت الىالًت الٗامت، ختى ولى ٧ان الجزإ ٢اثما بحن الخجاع وبمىاؾبت ؤٖمالهم 

ت، ٦ما ؤن الجزاٖاث التي ال جغقى ٢ُمتها إلاؿخ ىي الازخهام ال٣ُمي للمدا٦م الابخضاثُت جب٣ى مً الخجاٍع

ولى حٗل٤ ألامغ ٦ظل٪ بجزإ ججاعي بحن  2011لؿىت  42.10ازخهام ٢ًاء ال٣غب ٦ما ظاء في ال٣اهىن 

 مً ١.م.م الظي ًىو ٖلى : 18ججاع وهى ما ًؼ٦ُه مىُى١ الٟهل 

ى ؤ٢ؿام ٢ًاء ال٣غب " جسخو اإلادا٦م الابخضاثُت م٘ مغاٖاة الازخهاناث الخانت اإلاسىلت بل

ت والاظخماُٖت...." ت وؤلاصاٍع  بالىٓغ في ظمُ٘ ال٣ًاًا اإلاضهُت و٢ًاًا ألاؾغة والخجاٍع

 وبطا ٧ان اإلاكغوٕ الخالي للخىُٓم ال٣ًاجي ٢ض ؤؾـ إلم٩اهُت بخضار ؤ٢ؿام مخسههت 

، بدُض 1186ـ21ٞةن مؿىصة مكغوٕ ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت جهضث لهظه اإلاؿإلت في اإلااصة 

ت وألا٢ؿام اإلاخسههت في ال٣ًاء الخجاعي باإلادا٦م ج بالىٓغ مهما  الابخضاثُتسخو اإلادا٦م الخجاٍع

ت ٦ما ؾب٤ جدضًضها في الاؾخئىا٧ٝاهذ ٢ُمت الُلب ابخضاثُا م٘ خٟٔ خ٤  ، في اإلاؿاثل الخجاٍع

 .53.95ال٣اهىن 

                                                           
 2015ًىاًغ  12وسخت  186
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ت التي ال جىظض بض ت اوباليؿبت للجزاٖاث الخجاٍع ٢ؿم مخسهو في  ؤوثغة هٟىطها مد٨مت ججاٍع

ُت ؤال جخجاوػ ٢ُمتها  ت ٞةجها جب٣ى مً ازخهام اإلادا٦م الابخضاثُت اإلاخىاظضة بضاثغتها قٍغ اإلااصة الخجاٍع

ا لل٣ًاء الخجاعي. 20.000  صعهم ألجها في الخالت هظه ؾخهبذ ازخهانا خهٍغ

ت: ؾحرا ٖلى هضي ال٣ىاٖض الٗامت اإلاؿ الازخهام زاهُا: ت ٞةن اإلادلي للمدا٦م الخجاٍع ٍُغ

ت زابخا بما إلاد٨مت  53.95ال٣اهىن  ومً زال٫ ماصجه الٗاقغة، ظٗل الازخهام اإلادلي في اإلااصة الخجاٍع

ً باإلاٛغب ؤم٨ً م٣اياجه  ً ؤو مدل ب٢امت اإلاضعى ٖلُه، وبطا لم ٨ًً له ال مدل ب٢امت وال مَى مَى

ً ؤو مدل ب٢امت اإلاضعي، وبطا حٗضص اإلاضعى ٖلحهم، ؤم٨ ً للمضعي ؤن ًسخاع مد٨مت ؤمام مد٨مت مَى

ً ؤو مدل ا٢امت ؤي واخض مجهم.  مَى

وبط ٧اهذ هظه هي ال٣اٖضة الٗامت ٞةن هىال٪ اؾخصىاءاث ٖلحها مؿخصىاة هي ٦ظل٪ مً اؾخصىاء 

 وهي: 53.95مً ال٣اهىن  11م وهي جل٪ اإلاىهىم ٖحها في اإلااصة  م. مً ١. 28الٟهل 

 ؤمام اإلاد٨مت ٘ ت جٞغ ها. ٢ًاًا الكغ٧اث الخجاٍع ت الخاب٘ لها م٣غ الكغ٦ت ؤو ٖٞغ  الخجاٍع

  ت الخابٗت لها ماؾؿت الخاظغ الغثِؿُت ؤو اإلا٣غ ٢ًاًا نٗىباث اإلا٣اولت ؤمام اإلاد٨مت الخجاٍع

 الاظخماعي للكغ٦ت.

 .ت التي ًىظض بضاثغتها مىيٕى هظه الاظغاءاث  الاظغاءاث الخدُٟٓت ؤمام اإلاد٨مت الخجاٍع

ً مؿىصة مكغوٕ ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت الخالي ٞإنبدذ هظه م 3ـ30وهظا ما ظاء في اإلااصة 

تــ اإلاخىاظضة بضاثغتها. بل بهه  الاؾخصىاءاث مً ههِب ألا٢ؿام اإلاخسههتــ ًٞال ًٖ اإلادا٦م الخجاٍع

ت  ختى اإلادا٦م الابخضاثُت التي ال ت ؤو ٢ؿم مخسهو في اإلااصة الخجاٍع ًىظض في صاثغتها مد٨مت ججاٍع

ها ًىظض بضاثغتها.                                 بت لإلظغاءاث الخدُٟٓت،ؤنبدذ مسخهت باليؿ  متى ٧ان مىيٖى
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٢ض ؤزاع ظضال ٦بحرا بسهىم َبُٗت الضٞ٘ بٗضم  1974وبطا ٧ان ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت لؿىت 

هو نغاخت  12في ماصجه  53.95ٞةن ال٣اهىن  16الازخهام الىىعي واإلادلي في ْل ٚمىى الٟهل 

ت بالىٓام الٗام،ٖلى  بةم٩اهُت الاجٟا١ ٖلى ازخُاع  ٖضم حٗل٤ الازخهام اإلادلي للمدا٦م الخجاٍع

ت اإلاسخهت)هٟـ ألامغ باليؿبت إلاؿىصة مكغوٕ ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت(.  اإلاد٨مت الخجاٍع

ت الازخهامال٣ٟغة الشاهُت:   الىىعي للمدا٦م الخجاٍع

خُت التي ًمىدها ال٣اهىن لجهت ٢ًاثُت للىٓغ ًم٨ً جدضًض مٟهىم الازخهام الىىعي بإهه الهال 

ها ــ ؤخىا٫ شخهُت، هؼاٖاث وخىاصر  في هٕى مٗحن مً ال٣ًاًا والخ٨م ٞحها، بما بالىٓغ إلاىيٖى

 .187الكٛل، هؼإ ٣ٖاعي... ــ ؤو بالىٓغ لهٟت في ؤَغاٞها ٧الضٖاوي اإلاخٗل٣ت بةصاعة ٖمىمُت

ت ٣ٞض وعص ف ازخهانها بما بهٟتها  53.95ي ال٣اهىن وباليؿبت الزخهام اإلادا٦م الخجاٍع

 مد٨مت مىيٕى ؤو مد٨مت عثِـ.

: أوال: مً مؿىصة  1ـ21)اإلااصة 53.95وعص في اإلااصة الخامؿت مً ال٣اهىن  باليؿبت إلاد٨مت اإلاىيٕى

تضهُت( حٗضاص ال٣ًاًا التي جسخو مكغوٕ ٢اهىن اإلاؿُغة اإلا دبحن ؤن اإلاكٕغ 188بها اإلادا٦م الخجاٍع ؛ ٍو

ت ٦إؾاؽ لخ٣ؿُم الازخهام الىىعي وجىػَ٘ ال٣ًاًا بحن  اٖخمض ماصة ُت اإلاىاٖػ الخسهو وهٖى

مسخل٠ اإلادا٦م طاث الُبُٗت اإلاضهُت، وهى جىظه بضؤه في مؿتهل الدؿُٗىاث مً هظا ال٣غن بةخضازه 

ت بم٣خطخى ال٣اهىن    189...41.90للمدا٦م ؤلاصاٍع

                                                           

ـ: هٓغاث في ٢اه187   .27، م: 2012ىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، مُبٗت ألامىُت، الُبٗت ألاولى، ؽ هىع الضًً لبٌر

ت  -1 188  ت -2الضٖاوي اإلاخٗل٣ت بال٣ٗىص الخجاٍع الضٖاوي اإلاخٗل٣ت  -3الضٖاوي التي جيكأ بحن الخجاع واإلاخٗل٣ت بأٖمالهم الخجاٍع

ت  ت  -4باألوعا١ الخجاٍع ت.الجزاٖ -5الجزاٖاث الىاقئت بحن قغ٧اء في قغ٦ت ججاٍع  اث اإلاخٗل٣ت باألنى٫ الخجاٍع
س ي: م ؽ ، م:  189  .84اإلاجضويي الاصَع
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عي الظي وب٣غاءة ؤولُت لهُاٚت ومًمىن هظه اإلااصة ًُغح ؤمامىا ح ؿائ٫ خى٫ الخٗضاص الدكَغ

 ؤوعصه اإلاكٕغ هل ظاء ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤو ٖلى ؾبُل الخهغ؟

ان ما ًىجلي بمُالٗت اإلااصة  مً هٟـ ال٣اهىن، ولى ؤجها جخٗل٤  11هظا الٛمىى ؾٖغ

ت ًُٟض بك٩ل ٚحر مباقغ ٖلى ؤن حٗضاص  باالزخهام اإلادلي، ٞةن ؤلاقاعة بلى ازخهام اإلاد٨مت الخجاٍع

صة الخامؿت ظاء ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ، الؾُما م٘ وظىص ٢ىاهحن زانت جمىذ الازخهام اإلاا

ت.  للمدا٦م الخجاٍع

امـــــ٦ما ؤن الخدضًض الىاعص باإلااصة الؿالٟت الظ٦غ جدضًض ٢ان ً ــحرا مـــــٌ مما ؤزاع ٦شـــــغ ٚو

الث ال٣ٟهُت وال٣ًاثُت في ٖضة ٢ًاًا خى٫ ازخهام اإلاد٨مت  ت مً ٖضمه في هظه الخإٍو الخجاٍع

 .190ال٣ًاًا

ت جب٣ى ألا٦ثر ظضال، بسهىم اإلاد٨مت اإلاسخهت ُٞما  ولٗل الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت باألنى٫ الخجاٍع

 .1955ماي  24ًسو ٢ًاًا ال٨غاء الخجاعي اإلاىٓمت بمىظب ْهحر  

٢اثل و٢ض قهضث هظه اإلاؿإلت جًاعبا ٣ٞهُا و٢ًاثُا بحن ٢اثل بازخهام اإلاد٨مت الابخضاثُت و 

ت ٣ِٞ في الخالت التي ٩ًىن  ت وبحن آزغ ٣ًى٫ بازخهام اإلاد٨مت الخجاٍع بازخهام هٓحرتها الخجاٍع

ت  ً، ٢بل ؤن ٌؿخ٣ُم ألامغ ٖلى زبىث طل٪ للمد٨مت  –اإلا٨غي واإلا٨تري  –ٞحها َغفي اإلاىاٖػ جاظٍغ

لى )مد٨مت الى٣ٌ خالُا(. ت زانت بٗض جضزل اإلاجلـ ألٖا  الخجاٍع

ت ؾًُمدل ؤمام اإلادا٦م  وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن بق٩ا٫ الازخهام الىىعي للمدا٦م الخجاٍع

الابخضاثُت )اإلادضر بها ٢ؿم ججاعي( بال ؤن الؿاا٫ اإلاُغوح هى بم٩اهُت خضور جىإػ الازخهام بحن 

ت لً ًبـــــىم ٞاإلاؿاثل الخجـــــؤ٢ؿام هظه اإلادا٦م، و٦ما هى مٗل ً ــــماعي؛ ٞــــذ ٞحها بال ال٣ؿم الخجـــــاٍع
                                                           

 .118مدمض ٦غام:م ؽ ، م: 190 
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ها في بَاع جىُٓمها ـــــت مً جل٣اء هٟؿــــــايىن ؤم اإلاد٨مــاإلاٗجي بطن باخترام الازخهام ؤهم اإلاخ٣

 الضازلي؟

ت مسخهت للىٓغ في ألاخ٩ام اإلاؿخإهٟت ؤمامها  ومما الق٪ ُٞه ؤن مدا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ت )مدا٦م الضعظت ألاولى( وم٘ طل٪ ٞة لم  53.95ن اإلاكٕغ في ْل ال٣اهىن والهاصعة ًٖ اإلادا٦م الخجاٍع

ذ، وبهما ٌؿدكــــــغ لظل٪ بك٩ل نــــــٌك ً ألاخ٩ام ــــــوالتي وعصث يم ٠18 طل٪ مً ٢غاءة اإلااصة ــــــٍغ

ت.ـــــاإلاىٓمت للمؿ ت  ُغة ؤمام مدا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع وحؿخإه٠ ؤًًا ؤمام مدا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ت،ألاوامغ الهاصعة بىاء ٖلى َل مجها، و٦ظا ٢ًاًا  لالؾخئىاٝال٣ابلت  ب ًٖ عثِـ اإلاد٨مت الخجاٍع

 .53.95مً ال٣اهىن  22ظ َب٣ا للٟهل ــــو بة٣ًاٝ الخىُٟـــــغ باألصاء، ٦ما جسخـــــالث، و٢ًاًا ألامــــــاإلاؿخعج

ت جسخو  78ولٗل هظا ما هو ٖلُه اإلاكغوٕ الخالي في اإلااصة  ب٩ىن مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ت وفي ظمُ٘ ال٣ًاًا ألازغي  بالىٓغ في اؾخئىاٝ ألاخ٩ام الهاصعة ابخضاثُا ًٖ اإلادا٦م الابخضاثُت الخجاٍع

التي جسخو بالىٓغ ٞحها بم٣خطخى ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ؤو بم٣خطخى ههىم زانت ؤزغي، م٘ مغاٖاة 

وهى ما  م الاؾخئىاٝ.خجاعي اإلادضزت بمدا٦الازخهاناث اإلاؿىضة بلى ألا٢ؿام اإلاخسههت في ال٣ًاء ال

ت ؾدى٣ٗض ؤًًا لأل٢ؿام اإلادضزت بمدا٦م الاؾخئىاٝ،  ٌٗجي ؤن ازخهاناث مدا٦م الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ت باإلادا٦م   .الابخضاثُتالتي جىٓغ في اؾخئىاٞاث ألا٢ؿام الخجاٍع

باليؿبت إلاد٨مت الغثِـ: ٩ًاص عثِـ اإلاد٨مت في مسخل٠ الىٓم ال٣ًاثُت الخضًشت ٌك٩ل  زاهُا:

ت و٢ًاثُت مؿخ٣لت طاث ازخهاناث مخىىٖت وواؾٗت، والخىُٓم ظه ال٣ًاجي اإلاٛغبي و٢ىاهِىه ت بصاٍع

ت ٖضة ازخهاناث  اإلاسخلٟت ال ٌكظان ًٖ هظه ال٣اٖضة، خُض ؤؾىض للؿاصة عئؾاء اإلادا٦م الخجاٍع

 .191ؿُغة اإلاضهُت ؤو بمىظب ٢ىاهحن اإلاىيٕىؾىاء في ال٣اهىن اإلادضر لهظه اإلادا٦م ؤو ٢اهىن اإلا

                                                           

ت، بهٟت جل٪، مجلت اإلادا٦م اإلاٛغبُت، ٖضص: 191   .15، م: 2002، ؽ: 96مدمض ؾالم: ازخهاناث عةِـ اإلاد٨مت الخجاٍع
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ت نالخُاث حؿاوي جل٪ التي مىدها  اع ٞاإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤؾىض لغثِـ اإلاد٨مت الخجاٍع وفي هظا ؤلَا

ت. ٞهظا ألازحر وبىاء ٖلى  لغثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت ًٞال ًٖ جل٪ اإلاسىلت له بمىظب ال٣ىاهحن الخجاٍع

ه٣ٟت ٢ايُا للمؿخعجالث بخىاٞغ قغوٍ ال٣ًاء الاؾخعجالي ًسخو ب 53.95مً ال٣اهىن  20اإلااصة 

ضم اإلاؿاؽ بالجىهغ، ٦ما ظاء في الٟهل   مً ١.م.م وما بٗضه. 149مً ٖىهغ الاؾخعجا٫ ٖو

ت ظضًت ؤن ًإمغ بالخضابحر الخدُٟٓت ؤو بةعظإ الخالت بلى ما  م وظىص مىاٖػ وبن ٧ان ًجىػ له ٚع

ُغاب جبض ظلُا ؤهه ٚحر مكغوٕ وال ًبذ بهٟخه هظه بال ٧اهذ ٖلُه لضعء يغع خا٫ ؤو لىي٘ خض الي

صعهم، وبطا ٧اهذ مؿىصة مكغوٕ ١.م.م ظٗلذ ال٣ًاء الخجاعي  20.000بطا ججاوػث ٢ُمت الجزإ 

مسخها مهما ٧اهذ ٢ُمت الُلب، ٞةهه لغثِـ اإلاد٨مت  ؤن ًىٓغ في الُلب مهما ٧اهذ ٢ُمخه، وفي 

ت ًشبذ  ثظغاءاؤلا ًىظض بضاثغة مىيٕى  الخالت التي ال الخدُٟٓت ال ٢ؿم ججاعي وال مد٨مت ججاٍع

 (.3ـ30الازخهام لغثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت )اإلااصة 

سخو ٦ظل٪ بالىٓغ في َلباث ألامغ باألصاء التي جخجاوػ ٢ُمتها  صعهم واإلابيُت ٖلى  20.000ٍو

ت والؿىضاث الغؾمُت )اإلااصة   (.53ـ95مً ١  22ألاوعا١ الخجاٍع

 : 155ي مؿىصة اإلاكغوٕ الخالي ل٣اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت في اإلااصة ول٣ض ظاء ف   

مؿُغة ألامغ باألصاء ؤمام اإلادا٦م الابخضاثُت التي ال جخًمً ؤ٢ؿاما مخسههت في  "ًم٨ً بظغاء

ت بكإن َلب جإصًت مبلٜ مالي ال ٣ًل ًٖ جال٣ًاء الخ اعي في اإلاضن التي ال جىظض ٞحها مدا٦م ججاٍع

ً ؤل٠ صعهمًخ زمؿت آالٝ صعهم وال ت ؤو )20.000) جاوػ ٖكٍغ  صعهم مؿخد٤ بمىظب وع٢ت ججاٍع

تع   ؾىض  .ؾمي ؤو اٖتراٝ بضًً هاججحن ًٖ مٗامالث ججاٍع
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ت وألا٢ؿام اإلاخسههت في ال٣ًاء  ًم٨ً بظغاء مؿُغة ألامغ باألصاء ؤمام اإلادا٦م الخجاٍع

مؿخد٤  صعهم( 5000) الٝآزمؿت  الخجاعي باإلادا٦م الابخضاثُت بكإن َلب جإصًت مبلٜ مالي ًخجاوػ 

ت ؤو ت" ؾىض عؾمي ؤو بمىظب وع٢ت ججاٍع  .اٖتراٝ بضًً هاججحن ًٖ مٗامالث ججاٍع

ت ؤو  عثِـ ال٣ؿم اإلاخسهو في  وبالخالي ٞةن اإلاكٕغ  وؾ٘ ازخهام عثِـ اإلاد٨مت الخجاٍع

صعهم، م٘  5000صع هم اهُال٢ا مً  20.000ال٣ًاء الخجاعي لِكمل ختى َلباث ألامغ بإصاء ما صون 

م ــــــضاثُت ٦ظل٪، ل٨ً ٣ِٞ في الخالت التي ال ًىظض ٞحها ٢ؿــــــام للمد٨مت الابخــــــزبىث الازخه

ت بضاثغتها، ِ في الُلباث البؿُُت والتي ال جخجاوػ ٢ُمتها ـــــــلخىٓغ ٣ٞ مخسهو بها ؤو مد٨مت ججاٍع

 صعهم. 20.000

ل٪ ه٣اقا لُاإلاا ؤزاعجه ٧لمت الؿىضاث الغؾمُت في وخؿم اإلاكٕغ مً زال٫ هظه اإلااصة ٦ظ     

، خُض ؤن الٗباعة الؿالٟت الظ٦غ ْلذ ٢انغة ًٖ جدضًض َبُٗت الؿىضاث التي 53.95ْل ال٣اهىن 

ت، ؾىضاث ٖاصًت(، و هى ما  الازخهامحُٗي  ت لألمغ باألصاء)ؾىضاث ججاٍع لغثِـ اإلاد٨مت الخجاٍع

ت،جضاع٦ه ٞدضص َبُٗتها في الؿىضاث الىاجج  لالٖتراٝوهٟـ الصخيء باليؿبت  ت ًٖ مٗاملت ججاٍع

 بالضًً. 

ت بىاء ٖلى الٟهل      م بةنضاع  م. مً ١. ٦148ما ًشبذ الازخهام لغثِـ اإلاد٨مت الخجاٍع

ت. بجاهب ٧ل هظه الازخهاناث ٞةن  ألاوامغ اإلابيُت ٖلى َلب ٧لما ٧ان مىيٕى الُلب طا َبُٗت ججاٍع

مدضصة بمىظب ٢ىاهحن زانت مً ٢بُل ال٨خاب الخامـ مً  للؿُض الغثِـ ازخهاناث ٖضًضة

ت ٞةهه ال ، و٢ىاهحن الكغ٧اث...1996مضوهت الخجاعة لؿىت  ًسخو  ؤما عثِـ مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

 53.95مً ١  21بال في اإلاؿاثل الاؾخعجالُت متى ٧ان الجزإ مٗغويا ٖلى مد٨مت الاؾخئىاٝ )اإلااصة 

 م( م. مً ١. 149و٦ظل٪ الٟهل 
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 اإلاُلب الشاوي: ئق٩الُت الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي

ٌٗخبر الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي مً الضٕٞى الك٩لُت ؤو ؤلاظغاثُت، وهي الضٕٞى التي ال 

غوٍ ب٢امت ـــغاءاث الالخجاء بلى ال٣ًاء و قـــــً في بظــــحٗترى ألنل الخ٤، وبهما جخٗل٤ بالُٗ

 .192الضٖىي 

ت، ٢ض خؿم اإلاى٠٢ وؤٖلً مىظ وبطا ٧ان اإلاكٕغ ا إلاٛغبي في ال٣اهىن اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع

 ، البضاًت ٖال٢ت الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي بالىٓام الٗام، وبالخالي ؾض باب الخالٝ في اإلاىيٕى

ت، خُض قاب ألامغ هٕى مً  53.95ٞةن ألامغ، ٖلى زالٝ طل٪ في ال٣اهىن ع٢م  اإلادضر للمدا٦م الخجاٍع

 16والترصص، الصخيء الظي ؤٖاص بلى ألاطهان جل٪ الهٟىة التي اعج٨بها اإلاكٕغ ٖىض نُاٚت للٟهل الٛمىى 

بل هو ٣ِٞ ومً زال٫  41.90مً ال٣اهىن ع٢م  12مً ١.م.م، ٞاإلاكٕغ لم ًإث بىو مكابه للٟهل 

، مما ٖلى ٦ُُٟت البذ في الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي صون َبُٗخه 53.95اإلااصة الشامىت مً ٢اهىن 

 .193ٞخذ الباب ٖلى مهغاُٖه لخًاعب اإلاىا٠٢، خى٫ َبُٗت طل٪ الضٞ٘ ؤمام هظه اإلادا٦م

وما مً ق٪ ؤن مؿخجضاث اإلاكغوٕ الخالي للخىُٓم ال٣ًاجي ؾخجٗل وبضون ق٪ بق٩الُت 

الضٞ٘ بٗضم الازخهام مُغوخت ؤمام ؤ٢ؿام اإلادا٦م الابخضاثُت خالت وظىص ٢ؿم مخسهو في اإلااصة 

ت، م ا لم ًدؿم اإلاكٕغ مؿخ٣بال هظا الجض٫ مً زال٫ ٢ىاٖض ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت باٖخباعها الخجاٍع

ٗت الٗامت.  الكَغ

ت ًسً٘ إلاىُى١ الٟهل  الازخهاموبما ؤن الضٞ٘ بٗضم  مً  16الىىعي ؤمام اإلادا٦م الخجاٍع

غاٝ بزاعجه ٢بل ٧ل صٞ٘ ؤو صٞإ، وال ًم٨ً ب زاعجه في َىع ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، ٞةهه ًلؼم ألَا

و٢ض زل٠ هظا الٟهل سجاال وججاطبا خاصا ال ٖلى مؿخىي  بال باليؿبت لألخ٩ام الُٛابُت. الاؾخئىاٝ
                                                           

س ي: م:  192   .117مدمض اإلاجضويي ؤلاصَع

ت، صاع ال٣لم، الُبٗت ألاولى، ؽ: أؾُا الدجام: ئق٩الُاث الاز193   .37، م: 2012خهام الىىعي بٗض ئخضار اإلادا٦م للخجاٍع
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بدُض ؤٞغػ  الىىعي بالىٓام الٗام، الازخهامال٣ٟه ؤو ال٣ًاء ُٞما ًسو ٖال٢ت الضٞ٘ بٗضم 

 اججاهحن:

 ال٣ٟغة ألاولى: الاججاٍ ألاو٫ 

م ؤههاع هظا  ت ال ٖال٢ت له بالىٓام الٗام ؤن الازخه الاججاهًٖؼ ام الىىعي ؤمام اإلادا٦م الخجاٍع

، 41.90ٖلى ٚغاع ال٣اهىن  53.95وحجتهم في طل٪ ؤن اإلاكٕغ لم ًىو ٖلى طل٪ نغاخت في ال٣اهىن 

ت التي حُٗي  بياٞت بلى ما وعص بال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة الخامؿت مً ٢اهىن بخضار اإلادا٦م الخجاٍع

ت ُٞما ًيكإ بِىما مً  بم٩اهُت الاجٟا١ بحن حر الخاظغ ٖلى بؾىاص الازخهام للمد٨مت الخجاٍع الخاظغ ٚو

ت.  هؼاٖاث بؿبب ؤٖما٫ ججاٍع

اع لىا حٗل٤ُ ٖلى ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة الخامؿت والتي ًخٛجى بها ؤههاع هظا  وفي هظا ؤلَا

ضًً ألههاع الُغح اإلاسال٠ ــ بالخال ي ه٣ى٫ ٖلى ؤن ال٣ٟغة اإلاظ٧ىعة الاججاه ،ــ وبن ٦ىا لؿىا مً اإلاٍا

ما٫ اإلاسخلُت التي جمىذ الُٝغ اإلاضوي  خماًت زانت  في مىاظهت الخاظغ طي الضعاًت  جخدضر ًٖ ألٖا

ت ؤو اإلاضهُت، ما ٌٗجي ؤن الازخهام  زابذ  بمُضاهه، ٞله الخُاع في م٣اياجه ؾىاء ؤمام اإلادا٦م الخجاٍع

ت بطا اعجإي هظا الُٝغ الل جىء بلحها، ؤو خالت اجٟا٢ه م٘ الخاظغ ٖلى طل٪، ٞاألمغ للمد٨مت الخجاٍع

غوظا ًٖ ٢ىاٖض الازخهام ــــؾُان، لظل٪ ال ًم٨ً ال٣ى٫ في هٓغها ٖلى ؤن هظه اإلا٨ىت حك٩ل ز

 الىىعي.

م مً ؤن ْاهغ الىو ًىحي ؤهه ال  و٢ض ٖل٤ ٖلى هٟـ ال٣ٟغة "ألاؾخاط ٞااص مٗال٫" ٢اثال:}بالٚغ

حر الخاظغًى٣ٗض الازخهام للمد٨مت ال ت بال ٖىض وظىص اجٟا١ بحن الخاظغ ٚو ٖلى طل٪، ٞةهه و٢٘  جاٍع

ل م٣خًُاث هظه ال٣ٟغة بك٩ل مسال٠، بط اؾخ٣غ الغؤي زال٫ الل٣اءاث التي هٓمتها وػاعة الٗض٫  جإٍو

ض ؤن ٣ًاضخي  ت ٖلى ؤهه بطا ٧ان الُٝغ اإلاضوي هى الظي ًٍغ ،والتي قاع٥ ٞحها ٢ًاة اإلادا٦م الخجاٍع
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٘  الخاظغ ٞةن مغ٦ؼ هظا ألازحر هى الظي حهم باٖخباعه مضعى ٖلُه، ٞلٛحر الخاظغ مً زم، الخُاع بحن ٞع

 الضٖىي ؤمام ال٣ًاء الخجاعي ؤو اإلاضوي.

ا مضهُا  ض ؤن ٣ًاضخي ٚحر الخاظغ ٞةن مغ٦ؼ هظا ألازحر باٖخباعه َٞغ ؤما بطا ٧ان الخاظغ هى الظي ًٍغ

حن ٖلى بؾىاصه لل٣ًاء ًجٗل الازخهام ًى٣ٗض لل٣ًاء الٗاصي بال بطا  خهل الاجٟا١ بحن الُٞغ

دا بط ًم٨ً ؤن ٩ًىن يمىُا وهى ما  الخجاعي. وختى باليؿبت لالجٟا١ ال ٌكتٍر ُٞه ؤن ٩ًىن نٍغ

ت صون الضٞ٘ بٗضم  ًخد٤٣ ب٣بى٫ الُٝغ اإلاضوي مىاظهت مُالب الخاظغ ؤمام اإلاد٨مت الخجاٍع

 ازخهانها.

ل ٌؿاًغ ما اؾخ٣  الخٔ ؤن هظا الخإٍو غ ٖلُه ال٣ًاء الخجاعي الٟغوسخي مىض بعؾاثه ول٨ً في ٍو

 .194ُٚاب الىو ال٣اهىوي{

 ال٣ٟغة الشاهُت: الاججاٍ الشاوي

ت مخٗل٤  ًظهب ؤههاع هظا الاججاه بلى ؤن الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي ؤمام اإلادا٦م الخجاٍع

ذ الاججاه ألاو٫، وفي هظا ؤلَا هم بضخٌ ؤَاٍع ٗؼػون صٖٞى اع ٣ًى٫ ألاؾخاط ٖمغ بالىٓام الٗام، َو

ت لِـ مً قإهه ؤن ًمـ بمبضؤ  ؤػو٧اع ٖلى ؤن بم٩اهُت الاجٟا١ ٖلى بؾىاص الازخهام للمد٨مت الخجاٍع

 .195اجها٫ ٢ىاٖض الازخهام الىىعي بالىٓام الٗام، بط هى اؾخصىاء ؾمذ به اإلاكٕغ في خضوص ي٣ُت

ببالصها لظل٪ وظب الخؿم ولٗل ها الجض٫ ٧ان وال ًؼا٫ طو جإزحر بلُٜ ٖلى ألامً ال٣ًاجي 

ت. ُٗا ُٞه، ٖلى ٚغاع ال٣اهىن اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع وهى الصخيء الظي خاولذ جضاع٦ه مؿىصة  حكَغ

 ٖلى : 3ـ26اإلاكغوٕ الخالي ل٣اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، ٞىهذ اإلااصة 

                                                           
 .60، م: 2012ؽ:  الُبٗت الغابٗت، صاع الش٣اٞت اإلاٛغبُت لليكغ والخىػَ٘، قغح ال٣اهىن الخجاعي الجضًض، ٞإاص مٗال٫: 194
ت، الُبُٗت وؤلاق٩ا 195  .93م:  32.33الث، مجلت اإلادامي، الٗضص: ٖمغ أػو٧اع: الازخهام الىىعي للمدا٦م الخجاٍع
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 ؤلاصاعي باإلاد٨مت ال٣ؿم اإلاخسهو في ال٣ًاء الخجاعي ؤو جشحر جل٣اثُا مد٨مت ؤو٫ صعظت ؤو

 . الابخضاثُت ٖضم الازخهام الىىعي

ًم٨ً لألَغاٝ الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي في ظمُ٘ مغاخل الضٖىي ؤمام مدا٦م ؤو٫ صعظت، 

ت، ؤو ت ؤو ؤ٢ؿاما مخسههت في ال٣ًاء الخجاعي ؤو ابخضاثُت ٧اهذ ؤو ججاٍع ؤلاصاعي باإلادا٦م  بصاٍع

٣ًاء الخجاعي ؤو ؤلاصاعي باإلاد٨مت الابخضاثُت ًجب ٖلى اإلاد٨مت ؤو ال٣ؿم اإلاخسهو في ال .الابخضاثُت

ش بزاعة الضٞ٘ بد٨م مؿخ٣ل ال  البذ في الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي صازل ؤظل زماهُت ؤًام مً جاٍع

 .٣ًبل ؤي ًَٗ

بطا ٢ًذ اإلاد٨مت ؤو ال٣ؿم اإلاخسهو في ال٣ًاء الخجاعي ؤو ؤلاصاعي باإلاد٨مت الابخضاثُت بٗضم 

جب ٖلى الجهت ال٣ًاثُت  الازخهام الىىعي ؤخُلذ ٠ ٍو ال٣ًُت بلى اإلاد٨مت اإلاسخهت صون مهاٍع

ال ًم٨ً بزاعة الضٞ٘ بٗضم الازخهام الىىعي ألو٫ مغة ؤمام مدا٦م  .اإلادا٫ بلحها ال٣ًُت البذ ٞحها

 زاوي صعظت وؤمام مد٨مت الى٣ٌ.

اع، ٞةهىا هالخٔ بضاًت ــ وهظا عؤً ىا ــ،ؤن الضٞ٘ بٗضم وبطا ٧ان لىا ؤن هضلي بضلىها في هظا ؤلَا

الازخهام الىىعي ال ًخٗل٤ بالىٓام الٗام، ولى ٧ان جىظه اإلاكٕغ بلى ٨ٖـ ما ه٣ى٫ لىو ٖلى طل٪ 

نغاخت، ال ؾُما ؤن هظا الى٣اف ٧ان وال ًؼا٫ مُغوخا في ْل ال٣اهىن الخالي، وهى ما ًؼ٦ُه ٢بى٫ هظا 

للمكٕغ ألن بم٩اهُت بزاعة هظا الضٞ٘ الضٞ٘ ٣ِٞ ؤمام مدا٦م الضعظت ألاولى ٣ِٞ، وهظه ه٣ُت جدؿب 

لت في  في ظمُ٘ مغاخل الخ٣اضخي، ؾخ٩ىن مؿإلت ٚاًت في الٗبض، ٠ُ٦ ال وبٗض ٢ُ٘ ؤقىاٍ ٍَى

غاٝ لى٣ُت الهٟغ. غاٝ ًضٞ٘ بٗض ازخهام اإلاد٨مت و٢ض ٌٗىص ألَا  الخ٣اضخي ٞةطا بإخض ألَا

ذ بةم٩اهُت بزاعجه ؾىاء مً وبُٛت بيٟاء هٕى مً اإلاغوهت ٖلى بزاعة هظا الضٞ٘ ٞةن اإلاكٕغ ؾم

غاٝ، في ظمُ٘ مغاخل الضٖىي ل٨ً ٣ِٞ ؤمام مدا٦م الضعظت ألاولى،  َٝغ اإلاد٨مت جل٣اثُا ؤو ألَا
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مً ال٣اهىن الخالي الظي ًلؼم بةزاعة هظا الضٞ٘ ٢بل ٧ل صٞ٘ ؤو صٞإ ألامغ  16جٟاصًا إلاؿاوت الٟهل 

اإلاىا٢كاث. ٦ما ؤن ٖضم بلؼام اإلاد٨مت بةزاعة الظي ال ٌؿمذ بخضاع٥ بزاعة هظا الضٞ٘ ٖىض الضزى٫ في 

هظا الضٞ٘ جب٣ى مؿإلت ٚاًت في ألاهمُت، ٞاإلاد٨مت ال ًم٨جها ٧لما ٖغى ٖلحها هؼإ ؤن جخإ٦ض مً 

طل٪، وفي خالت  ازخهانها، وبال ؾ٣ُىا في الغجابت والبِء، ٞال٣اضخي ٧لما ًُٞ لٗضم ازخهانه ؤزاع 

غاٝ و  لهم ٞغنت بزاعة طل٪ في ظمُ٘ اإلاغاخل ؤمام مد٨مت الضعظت ال٨ٗـ ٞاإلاؿاولُت ج٣٘ ٖلى ألَا

 ألاولى.

٦ظل٪ ٖمل اإلاكٕغ ٖلى خؿم مك٩ل ؤلاخالت ٞاإلاد٨مت اإلادالت ٖلحها ال٣ًُت ملؼمت بالبذ ٞحها 

وال ٣ًبل الخ٨م الباث في هظا الضٞ٘ ؤي ًَٗ، وال خ٤ لها في مىا٢كت ؤلاخالت، ٦ما هو نغاخت ٖلى 

الضٞ٘ ؤمام مدا٦م الضعظت الشاهُت ومد٨مت الى٣ٌ، وبظل٪ ٩ًىن ٢ض ٢ُ٘ م٘ ٖضم بم٩اهُت بزاعة هظا 

بم٩اهُت بزاعة هظا الضٞ٘ ؤمام مدا٦م الضعظت الشاهُت، وهي مؿإلت مجخٟت في هٓغها في خ٤ مً نضع 

 يضه خ٨م ُٚابي.

 زاجمت:

ل٤ اإلاخٗ 38.15بٗض هظه اإلاداولت البؿُُت في ؤلاخاَت بإهم مؿخجضاث مكغوٕ ال٣اهىن ع٢م 

بالخىُٓم ال٣ًاجي، ُٞما ًخٗل٤ بال٣ًاء الخجاعي، ًم٨ىىا ال٣ى٫ ٖلى ؤن اإلاكغوٕ خاٞل باإلًجابُاث، 

ـ وناًت الؿلُت الخىُٟظًت  وفي الى٢ذ هٟؿه وظهذ له ؾهام ه٣ظ ٖضًضة زانت ُٞما ًخٗل٤ بخ٨َغ

اثُت ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت ال٣ًاثُت، في و٢ذ ٦ثر ُٞه الخضًض ًٖ يغوعة اؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ً

 .2011زانت بٗض نضوع الضؾخىع اإلاٛغبي اإلاغاظ٘ ؾىت 
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ُت ال٣اهىهُت وئق٩االجه  الشىز٤ُ مهىت بدىُٓم اإلاخٗل٤ 09-32 ل٣اهىن  ه٣ضًت جدلُلت صعاؾت  واإلاىيٖى

 58 اإلااصة الي 1 اإلااصة مً

وئق٩االجه  اإلاخٗل٤ بدىُٓم مهىت الشىز٤ُ  09-32صعاؾت جدلُلت ه٣ضًت ل٣اهىن 

 58الي اإلااصة  1مً اإلااصة  إلاىيىُٖتال٣اهىهُت وا

 

  ؼ الىلخا  ط. ٖبض الٍٗؼ

 مٟىى ٢ًاجي بالضاثغة ال٣ًاثُت بإ٧اصًغ

 َالب باخض في ماؾتر ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗم٤

 ظامٗت ابً ػهغ)ا٧اصًغ(-٧لُت الخ٣ى١ 

 

 م٣ــضمــــــــــــت:

زه ٦غص ٞٗل ٖلى امخىإ ٞجاء بخضا، اعجبِ ْهىع الخىز٤ُ الٗهغي في اإلاٛغب بىٓام الخماًت 

، وجهب ٣ٖاعاث الٗضو٫ اإلاٛاعبت ًٖ اإلاؿاهمت في اؾدُالء اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي ٖلى ألاعاضخي اإلاٛغبُت

،٣ٞام بدىُٓم الخىز٤ُ الٗهغي في بَاع 196بسـ ألازمانو اؾخٛال٫ ْغوٞهم لكغائها مجهم ؤاإلاٛاعبت 

 غعي وزاث٤ الٟغوؿُحن.اإلاخٗل٤ بدىُٓم قاون مد1925ماي  4الٓهحر الكٍغ٠ اإلااعر في 

سُت زانت، ُت جاٍع ذ زًٕى اإلاٛغب للخماًت  وبطا ٧ان نضوع هضا الٓهحر مغجبُا بٓٞغ ٖٞغ

مً  ٧ان ًُغح ؤ٦ثر في جىُٓم قاون مهىت الخىز٤ُ باإلاٛغب بٗض الاؾخ٣ال٫، اؾخمغاعهٞةن  الٟغوؿُت،

اصاجه ال سُه ٖو تي جسخل٠ جمام حؿائ٫، زهىنا في ٖال٢خه م٘ زهىنُت اإلاٛغب اإلاؿخ٣ل وجاٍع

                                                           
،اإلاُبٗت والىعا٢ت  "صعاؾت ٖلى يىء الخىز٤ُ الٗهغي ألاخ٩ام الخانت باإلاىز٣حن واإلادغعاث الهاصعة ٖنهم  "مدمض الغبُعي  196

ىُت ـ مغا٦ل  .32. م: 2008ٍ الاولى أ٦خىبغ  الَى
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ضم زًٕى 197الازخالٝ ًٖ هٓحرجحها في ٞغوؿا ،هاهُ٪ ٖلى ؤن مداٞٓخه ٖلى ههىنه ألانلُت ٖو

ظٗل اإلاىز٣حن اإلاٛاعبت بٗض الاؾخ٣ال٫ ًماعؾىن مهىت الخىز٤ُ زاعط بَاع  بًٗها للخٗضًل ؤو ؤلالٛاء،

وزاث٤ الٟغوؿُحن  م قاونـــاإلاكغوُٖت وبضون ؤي ؾىض ٢اهىوي، طل٪ ؤن هظا الٓهحر ًخٗل٤ بدىُٓ

 باإلاٛغب.

الخٔ ؤن ؤخ٩ام الٓهحر ؤنبدذ جدىا٢ٌ والؿُاصة اإلاٛغبُت، وفي زًم ألاخضار التي ٌكهضها  ٍو

الن ًٖ نضوع ال٣اهىن اإلاىٓم إلاهىت الخىز٤ُ ضة الغؾمُت 198اإلاٛغب في الى٢ذ الخالي زم ؤلٖا ، في الجٍغ

اعر إلاغخلت ظضًضة مهىت الخىز٤ُ التي ؤنبدذ جلٗب صوع  ،و ٢199اهىن ٣ًُ٘ الٗال٢ت م٘ ماضخي اإلاهىت ٍو

حره في  مهم في اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت للمجخم٘ اإلاٛغبي هدُجت ؤلا٢با٫ ٖلُه مً َٝغ ؤٞغاص هضا اإلاجخم٘ ٚو

ها اإلاٛغب زهىنا وؤجها جغجبِ بٗضة مغا٤ٞ و مهالر  ا٢خهاصًت-ْل الخدىالث الؿىؾُى التي ٌٗٞغ

غ وجى  ت صون بٟٚا٫ الجهاث اإلا٩لٟت بخدٍغ  ز٤ُ ال٣ٗىص.بصاٍع

 :وبق٩الُت البدض  ؤهمُت اإلاىيٕى

ؾىداو٫ في هظه الضعاؾت الخدلُلُت الى٣ضًت، ؤن ه٠٣ ٖلى بٌٗ اإلاؿخجضاث التي ظاء بها  

مداولحن ببغاػ مضي اؾخجابخه إلاخُلباث جىُٓم مهىت الخىز٤ُ الٗهغي باإلاٛغب،  اإلاكٕغ في هظا ال٣اهىن،

الجت ؤلاق٩االث الضؾخىعٍت و ال٣اهىهُت التي ٧اهذ جىاظه هظا ال٣اهىن مٗ اؾخُإوهدؿاء٫ بلى ؤي خض 

 ٦ةق٩الُت الجيؿُت و اللٛت ؟  1925الٗمل بم٣خًُاث ْهحر اؾخمغاع 

                                                           
اإلاىٓم إلاهىت الخىز٤ُ و بٌٗ ال٣ىاهحن ألازغي, مجلت اإلال٠ ٖضص  1925ماي  4ٖؼالضًً اإلااحي .مٓاَغ الخ٣اَ٘ و الخ٩امل بحن ْهحر 197

 .2005أ٦خىبغ 7
ضة الغؾمُت جدذ ٖضص  198 ش  11/1179/نضع بالجٍغ  2011هىهبر  24بخاٍع
مبر   22َـ مىا1432٤ٞطي الدجت 25نضع الٓهحر الكٍغ٠ اإلاإعر في  199 مخٗل٤ بدىُٓم  32.09م ال٣اض ي بدىُٟظ ال٣اهىن 2011هٞى

سُت التي ٧ان اإلاٛغب ًمغ منها، بٗض ٖضم نالخُت ْهحر مهىت الخى  ماي لهظٍ  4ز٤ُ  اؾخجابت لخُىعاث و للٓغوٝ الاظخماُٖت والخاٍع

ً الٟغوؿُحن باإلاٛغب.  اإلاهمت الظي خاولذ مًامُىه الاؾخجابت للخاظُاث اإلالخت للمٗمٍغ
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ً ٦ظل٪ إلاخُلباث جدهحن مهىت الخىز اؾخجابخهومضي  اث الخ٩ٍى ٤ُ الٗهغي ٖلى مؿخٍى

ت مىبش٣ت مً مىا٢كاث  اإلاماعؾت و اإلاؿاولُت و اإلاغا٢بت ؟بياٞت بلي هبظة مً بق٩االث الٗملُت و و  الىٍٓغ

ما٫ ؤلخىظهُه اإلاغجبُت بماصة الخىز٤ُ الٗهغي ؟  و ألٖا

لُاجه 
َ
ل٣ض خغم اإلاكٕغ اإلاٛغبي وهى بهضص بٖضاص ٢اهىن ظضًض إلاهىت الخىز٤ُ الٗهغي وجدضًض ا

ٖلى الاهٟخاح ٖلى اإلاهىُحن الٟاٖلحن وبقغا٦هم في نُاٚت م٣خًُاجه ومىا٢كاتها بهضٝ ؤلاخاَت 

خماص ٖلى مىهجُت جدلُلُت للمكا٧ل الٗملُت التي جٟغػها مماعؾت باإلق٩ا الث الىا٢ُٗت لل٣ُإ م٘ الٖا

 .مهىت الخىز٤ُ

 :ماصة مىػٖت ٖلى زماهُت أ٢ؿام ٦ما ًلي  133في  32.09و٢ض ظاء ٢اهىن 

٠ باإلاهىت الخىز٤ُ وجدضًض قغوٍ ؤلاهسغاٍ وخ٣ى١ وواظباث    :ال٣ؿم ألاو٫  خًمً الٍٗغ ٍو

 :ض ٖىلجذ هظه اإلاؿاثل في زالر ؤبىاب اإلاىز٤. و٢

 ظاء ث ُٞه ؤخ٩ام ٖامت وقملذ اإلااصة ألاولى والشاهُت. :الباب ألاو٫ 

ً والخٗحن وقملذ اإلاىاص مً  الاهسغاٍقغوٍ  :الباب الشاوي  3في اإلاهىت و خاالث الخىافي والخمٍغ

 .14بلى ٚاًت 

 .34ٚاًت  بلى 15في الخ٣ى١ و الىاظباث ظاءث في مىاص  :الباب الشالض

دىاو٫  :ال٣ؿم الشاوي غ ال٣ٗىص و حجُتها و خٟٓها و حؿلُم الىٓاثغ  ازخهاناثٍو اإلاىز٤ وجدٍغ

 واليسخ و٧ل هظه اإلاهام ظاءث في زالر ؤبىاب.

 .35اإلاىز٤ ماصة  ثازخهاناظاء في ب  :الباب ألاو٫ 

غ ال٣ٗىص و حجُتها اإلاىاص  :الباب الشاوي  .49بلى ٚاًت  36جدذ جدٍغ
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 .58بلى ٚاًت  50خٟٔ ال٣ٗىص و حؿلُم الىٓاثغ و اليسخ قمل اإلاىاص :الضالباب الش

ٗالج مكاع٦ت اإلاىز٣حن في ؾذ مىاص وهي  :ال٣ؿم الشالض  . 64...61و 69و  59َو

خُغ١ بلى اإلاغا٢بت اإلاىز٣حن و جإصبحهم وطل٪ في بُان جًمً اإلاىاص مً  :ال٣ؿم الغاب٘ بلى ٚاًت  65ٍو

89. 

خُغ١ ل :ال٣ؿم الخامـ ت في ؤعبٗت مىاص مً ٍو  . 93بلى  90لم٣خًُاث الؼظٍغ

ىٓم نىضو١ الًمان في زالر مىاص هي :ال٣ؿم الؿاصؽ  . 96و  95و  94 :ٍو

ىُت للمىز٣حن و٢ض بؿِ ؤخ٩امها في زالر ؤبىاب جًمىذ  :ال٣ؿم الؿاب٘ وحهم جىُٓم الهُئت الَى

 .126وبلى ٚاًت  97اإلاىاص مً 

وبلى ٚاًت  127اإلا٣خًُاث الخخامُت في ؾب٘ مىاص مً  ٖالج بهٟت زانت بٌٗ :ال٣ؿم الشامً

133 . 

 

 ال٣ؿم ألاو٫: مهىت الخىز٤ُ

 أخ٩ام ٖامت ألاو٫: اإلابدض

٤ الكغوٍ وخؿب الازخهاناث اإلا٣غعة في هظا ال٣اهىن وفي  الخىز٤ُ مهىت خغة جماعؽ ٞو

. وخؿب  09ـ  32مىٓمت بم٣خطخى ٢اهىن  200ٌٗخبر الخىز٤ُ الٗهغي مهىت خغةالىهىم الخانت. 

                                                           
ش  28.08ال٣اهىن ع٢م م٣اعهت بؿُُت بحن  200 ضة الغؾمُت ٖضص اإلاخٗل٤  2008أ٦خىبغ 20بخاٍع بدىُٓم مهىت اإلاداماة اإلايكىع بالجٍغ

ش     5689  جىضر الخٗامل الخظع للمكٕغ في جهي٠ُ الخىز٤ُ ٦مهىت خغة .  32.09و٢اهىن 2008.11.06بخاٍع

 "اإلاداماة مهىت خغة مؿخ٣لت حؿاٖض ال٣ًاء وحؿاَم في جد٤ُ٣ الٗضالت  : ٞاإلااصة ألاولى مً ٢اهىن اإلاداماة جىو ٖلى ماًلي

خباع واإلادامىن بهظا   ظؼء مً أؾغة ال٣ًاء "           الٖا

= 
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٦ما  مىه ؤٖاله، ٞاإلاىز٣ىن ٣ًىمىن بخل٣ي الغؾىم في هُا١ الازخهام اإلادضص ٢اهىها، اإلااصة ألاولى

، وهو ٖلى ؤن الخىز٤ُ بض٫ الخىز٤ُ الٗهغي مهىت 201م1925ماي  4جضاع٥ اإلاكٕغ ما ٞاث في ٢اهىن 

ُٟت خُض ؤػاح طل٪  ُخغة ولِـ ْو  ٟت الٗمىمُت.الخىا٢ٌ بحن ؤخ٩ام ْهحر الخىز٤ُ و٢اهىن الْى

ت مجها مشال  والىهىم الخانت، ال٣اهىن  202)مضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت، –هىا ٦شحرة ومخىٖى

ال٣اهىن اإلاالي ل٩ل ؾىت، ال٣اهىن البى٩ي، ال٣اهىن  مضوهت جدهُل الضًىن الٗمىمُت، ،90.25203

 اإلال٨ُت اإلاكتر٦ت...(.  18.00الخدُٟٔ ال٣ٗاعي، ٢اهىن 

وججضع ؤلاقاعة اهه  204ٖلى ٖلم ٧امل بها جدذ َاثلت اإلاؿاولُت.خُذ ًخًٗ ٖلى اإلاىز٤ ان ٩ًىن 

خُذ اهه بىاؾُت الخىز٤ُ ٌؿخُُ٘  لم ًىو في ال٣اهىن ٖلى اٖخباع اإلاىز٣حن مً مؿاٖضي ال٣ًاء.

ُت للكغوٍ الالػمت  ٣ت مؿخٞى ؤلاوؿان ؤن ًشبذ خ٣ه ؤمام ال٣ًاء بطا ٧اهذ الىز٣ُت م٨خىبت بٍُغ

ىت للمضعي في بزباث خ٣ه وبِىت ٧اُٞت للخهى٫ ٖلُهٖىضثظ ج٩ىن ؤصعى لإلزباث وؤ٢   .ىي للدجت و٢ٍغ

                                                                                                                                                                                     
= 

اع ال٣اهىوي الٗام إلاماعؾتها ول م وأياٝ في اإلااصة الشاهُت مً هٟـ ال٣اهىن في ٣ٞغتها ألازحرة أن مهىت اإلاداماة أنها جضزل لخىُٓم ؤلَا

ئياٞت ئلى أن جأ٦ُضٍ ٖلى مغاٖاة الخ٣ى١  ًخضزل لخ٣ُُض َظٍ اإلاماعؾت بخٟهُل الازخهاناث والكغوٍ ٦ما في ٢اهىن الخىز٤ُ

٣ا لألٖغاٝ والخ٣الُض اإلاهىُت ٦سانُت أؾاؾُت مً زهاةو اإلاهىت الخغة . اٖتراٞااإلا٨دؿبت ٧ان  ىا  بدىُٓم مماعؾت اإلاهىت ٞو وبغظٖى

عؾتها مً ظهت أزغي مما ئلى ٢اهىن الخىز٤ُ ًدبحن أهىا أمام م٣خًُاث ٢اهىهُت حٗتٝر مً ظهت بالخىز٤ُ ٦مهىت خغة ،ل٨نها جُٟض مما

ت والخ٣ُُض في جىُٓم مهىت الخىز٤ُ .   ًجٗلىا أمام ظضلُت الخٍغ

م أن اإلا٣جن في الٟهل ألاو٫ مً ْهحر  1925ماي  4جىا٢ٌ ْهحر  201  ُٟت الٗمىمُت : ٚع اٖخبر  1925ماي  4ملغى م٘ ٢اهىن الْى

ٟا ٖمىمُا ، ٞان َظا الىن٠ ًخٗاعى م٘ حٍٗغ٠ اإلاى٠ْ الٗم ُٟت  2ىمي اإلاىهىم ٖلُه في الٟهل اإلاىز٤ مْى مً ْهحر الْى

ُٟت ٢اعة ومغؾم في ئخضي عجب الؿلم الخام بأؾال٥ ؤلاصاعة 201الٗمىمُت ٠ الٗمىمي ٧ل شخو مٗحن في ْو ، خُض اٖخبر اإلاْى

ك ظا ما ال ًىُب٤ ٖلى خالت اإلاىز٤ الٗهغي الظي ال ًترجب في ؾلم زام لإلصاعة وال ًخ٣اض ى أظغا، َو ٟحن الخاب٘ لها، َو ٛل مٗه مْى

إصي للضولت يغاةب ئياُٞت. م ٍو ٠ ٖمىمي مً  ًضٞ٘ لهم أظَغ ولىي٘ خض لهظا الخىا٢ٌ بحن الىن٠ ال٣اهىوي للمىز٤ ٦مْى

لخدؿم في الهٟت  32.09ظهت. وبحن الهٟت اإلاهىُت الىا٢ُٗت إلاماعؾت مهىت الخىز٤ُ باإلاٛغب. ظاءث اإلااصة الاولى مً ٢اهىن ع٢م 

 خغةالخىز٤ُ ٖلى أهه مهىت 
 "39-08بدىُٟظ ٢اهىن ع٢م  2011-11-22اإلاىا٤ٞ  1432مً طي الدجت  25الهاصع في  1.11.178ْهحر قٍغ٠ ع٢م   202
اإلاخٗل٤ بالخجؼةاث  25.90( بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م 1992ًىهُى  17) 1412مً طي الدجت  15ناصع في  1.92.7ْهحر قٍغ٠ ع٢م  203

اث الؿ٨ىُت وج٣ؿُم ال٣ٗاعاث ت واإلاجمٖى  ال٣ٗاٍع
  .8. م:2014الغباٍ، الؿىت  -الؿالم الٗلمي الخغا١ " الىز٤ُ في قغح ٢اهىن الخىز٤ُ "الُبٗت الاولى، مُبٗت صاع ط.  204



 

 

153 

 :2اإلااصة 

ألازال١  جٟخًُهًخ٣ُض اإلاىز٤ في ؾلى٦ه اإلانهي بمباصت ألاماهت والجزاهت والخجغص والكٝغ وما  

 الخمُضة وؤٖغاٝ وج٣الُض اإلاهىت.

ض ؤوعصها اإلاكٕغ في ًخٗل٤ هضا الىو بهٟاث و الخها٫ التي ًخًٗ ٖلى اإلاىز٤ الخدلي بها، و٢

هٓغا  ألازال١ الخمُضة وؤٖغاٝ اإلاهىت، جٟخًُهوالخجغص والكٝغ وما  والجزاهت، مباصت مخٗل٣ت باألماهت،

 همُتها وصوعها في جىظُه اإلاىز٤ في الخُاة الٗامت واإلاماعؾت اإلاهىُت.لأل 

هظه الازال١ وان ًخدلى ب ٦ما ًجب ٖلى اإلاىز٤ ان ٩ًىن ُٖٟٟا وان ًبخٗض ًٖ ٧ل ٢بُذ وم٨غوه،

 98وحٗخبر هظه اإلااصة اهم ٢اٖضة مً مضوهت الؿلى٥ اإلانهي و الازالقي خؿب اإلااصة َُلت خُاجه اإلاهىُت،

 .205مً هٟـ ال٣اهىن 

 الشاوي: الاهسغاٍ في اإلاهىت اإلابدض

    الٟٕغ ألاو٫: قغوٍ الاهسغاٍ

ًم٨ً ، م1925و ْهحر  32.90بحن ٢اهىن ع٢م  في مهىت الخىز٤ُ ما الاهسغاٍم٣اعهت لكغوٍ 

م، و٢اهىن ع٢م 1925206ماي  4حسجُل ظملت مً اإلاالخٓاث ٖلى ولىط مهىت الخىز٤ُ مً زال٫ ْهحر

 :٧االحياإلاىٓم إلاهىت الخىز٤ُ وطل٪  32.09

                                                           
 .10م:  ،ؾاب٤ مغظ٘ الٗلمي الخغا١. ط.  205

ُٟٖلى ما ًلي 1925ماي  4ًىو الٟهل الؿاب٘ مً ْهحر206   ت مىز٤ " حكتٍر ألامىع آلاحي بُانها ٖلى ٧ل مً أعاص الخهى٫ ٖلى ْو

 وهي :

 ـ أن ٨ًىن ٞغوؿُا.1

 ـ أن ٨ًىن مخمخٗا بد٣ى٢ه اإلاضهُت.2

ت.3  ـ أن ٨ًىن ٢ض أطًٖ لل٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بالخضمت الٗؿ٨ٍغ

ً ؾىت ٧املت.4 كٍغ  ـ أن ٨ًىن ٖمٍغ زمؿت ٖو

 ـ أن ًشبذ ٦ىهه ٢ض ٢ط ى في الخضمت اإلاضة اإلاُلىبت مىه َب٤ الٟهى٫ آلاجُت بٗضٍ.5

= 
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باليؿبت للكٍغ ألاو٫ الظي ًٟترى ؤن ٩ًىن اإلاغشر إلاهىت الخىز٤ُ الٗهغي ٞغوؿُا، ًٓهغ 

والؿُاصة الىالثُت للضولت اإلاٛغبُت ، بطا ٠ُ٦ ٣ٌٗل جىا٢ٌ هظا الكٍغ ال٣اهىوي م٘ الىٓام الٗام 

ؤلاب٣اء ٖلى قٍغ الجيؿُت الٟغوؿُت في ٢اهىن ًىٓم مهىت ال ًؼاولها بال اإلاٛاعبت، ألامغ الظي ًشحر 

ب واإلاٛغبت لؿىت  م ب٢غاعه بٓهحر الخىخُض والخٍٗغ حؿائالث ُٞما ًسو مضي مٛغبُت هظا ال٣اهىن ٚع

اإلاىٓم إلاهىت الخىز٤ُ في  32.09كٕغ اإلاٛغبي هضا الى٣و في ٢اهىن ع٢م م، ولٗل هظا ما خضا باإلا1965

 اإلااصة الشالشت ٖلى قٍغ الجيؿُت.

م وهو ٖلى ؤن الخىز٤ُ بض٫ الخىز٤ُ الٗهغي 1925ماي  ٦4ما  جضاع٥ اإلاكٕغ ما ٞاث في ٢اهىن 

ُٟت خُض ؤػاح طل٪ الخىا٢ٌ بحن ؤخ٩ام ْهحر الخىز٤ُ و٢اهىن الى   ُْٟت الٗمىمُت.مهىت خغة ولِـ ْو

ؤلؼم الٟهل الؿاب٘ في ٣ٞغجه الؿابٗت اإلاغشر إلاهىت الخىز٤ُ الٗهغي ؤن ٩ًىن خامال  -

ت اإلاٛغبُت اإلاؿلمت مً مٗهض الضعاؾاث الٗلُا اإلاٛغبي  ٖلى قهاصة الضعاؾاث ال٣اهىهُت وؤلاصاٍع

بمسخل٠  بالغباٍ وهى اإلاٗهض الظي لم ٌٗض له وظىص بٗض اؾخ٣ال٫ اإلاٛغب وخلى٫ ٧لُاث الخ٣ى١ 

 09.207ـ32بدُض اقتٍر اإلاكٕغ في ٢اهىن الخىز٤ُ ع٢م  اإلاضن اإلاٛغبُت مدله،

ُٞه بجخاٝ بد٤ ٖضة  09ـ  32ؤلاظاػة في الخ٣ى١ بهُٛت اإلااصة الشالشت مً اإلاكغوٕ  -

جهم الٗلمي ؤ٢غب اؾخجابت لخاظُاث الخىز٤ُ  م ؤن ج٩ٍى ؤَغاٝ وب٢هاء لهم مً ٚحر ؾبب ٚع

 وؤوؿب و مجهم:  

جىا مؿ -  ال٪ ال٣اهىن بال٩لُاث مخٗضصة الخسههاث. زٍغ

                                                                                                                                                                                     
= 

 آلاحي بٗضٍ. 11ٖضا في خالت الاؾخصىاء في الامخدان اإلانهي اإلاىهىم ٖلُه في الٟهل  ـ أن ٨ًىن ٢ض هجر ما6

ت اإلاٛغبُت التي ٌؿلمها مٗهض الضعوؽ الٗلُا اإلاٛغبُت بالغباٍ، ٚحر أن جل٪ 7 ـ أن ٨ًىن خاةؼا لكهاصة الضعوؽ ال٣اهىهُت وؤلاصاٍع

 ىم ئظغاء الٗمل بهظا الٓهحر الكٍغ٠."الكهاصة ال جُلب مً الغاٚبحن ئال بٗض اه٣ًاء زالر ؾىحن مً ً
 .52ٖبض اإلاجُض بى٦حر اإلاغظ٘ الؿاب٤ م:   207
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لُه لى ٖضلذ ال٣ٟغة ؤٖاله  ٖلى  - ٗت الخابٗخحن لجامٗت ال٣غوٍحن، ٖو جىا ٧لُتي الكَغ زٍغ

الك٩ل الخالي ،" ؤن ٩ًىن خانال ٖلى ؤلاظاػة في ال٣اهىن الخام مً بخضي ال٩لُاث اإلاٛغبُت ؤو 

ٗت مً بخضي ال٩لُاث الخابٗت لجامٗت  ال٣غوٍحن ؤو ما ٌٗاصلها" ل٩ان ؤٖض٫ ؤلاظاػة في الكَغ

 وؤقمل.

٦ما اها الى٢ىٝ  بل خضصث ٦ظل٪ خضه الا٢صخى، ومً الالٞذ للىٓغ خُذ جم جدضًض ؾً الاصوى،

ُت :  ٖلى م٣خًُاث الكٍغ الخامـ اإلاخٗل٤ بال٣ضعة البضهُت جىُىي ٖىه مجمىٖت مً الكغوٍ الٟٖغ

اجه لٟٛلت والبالصة،بُٗضا ًٖ ا ؤن ٩ًىن ٖا٢ال: صخُذ الخمحز ٢ىي ال٣ٗل،  208ال ًىسضٕ في جهٞغ

جخمصخى مٗه  ٢ىي الظ٧اء بدُض ال ومٗىاه ان ٩ًىن ظُض الُٟىت والخدغػ، ؤن ٩ًىن مخ٣ُٓا:

 الخضٕ والخُل ُٞلخ٤ يغع بىٟؿه واإلاخٗا٢ضًً.

ؤن ٩ًىن مخ٩لما: ؤي ؤن ٩ًىن مخ٩لما ٚحر ؤب٨م وال ؤزغؽ لِؿخُُ٘ الخساَب م٘ اإلاخٗا٢ضًً 

هم ؤٚغايهم،  قغوَهم واؾخٟؿاعهم.و  ٞو

ؤن ٩ًىن ؾمُٗا بهحرا: وطل٪ لىٓغ يبِ ؤ٢ىا٫ الكهىص و اإلاخٗا٢ضًً وؾمإ ؤلاًجاب وال٣بى٫ 

غاٝ واجٟا٢اتهم. لظل٪ وظب بٖٟاء اإلاىز٤ مً مهامه في خالت ٣ٞضان الؿمغ والبهغ او هما  209مً ألَا

 ه مً مماعؾخه مهامه.وطل٪ ألاؾباب الن صل٪ ًمىٗ ههها بٗض ٢لُل، الاحي 22 مٗا َب٣ا للماصة

ٚحر مد٩ىم ٖلُه مً ؤظل ظىاًت ؤو  ٦ما ظاءث م٣خًُاث ؤزغي حكتٍر ؤن ٩ًىن اإلاترشر،

ظىدت، باؾخصىاء الجىذ ٚحر الٗمضًت، ولى عص اٖخباعه. بياٞت بلى اقتراٍ ان ٩ًىن، ٚحر ناصعة في خ٣ه 

                                                           

 .94 :ابً معجىػ م وؾاةل الازباث في ال٣ٟه الاؾالمي إلادمض ؽ. ٖلمي الخغا١ م. اوعصٍ ط.208  
س ي. م:  ؽ ًٖ اإلاىهج الٟاة٤ واإلانهل الاة٤ باصاب اإلاىز٤. م. ٖلمي الخغا١. اوعصٍ ط. 209  .14للىوكَغ
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ُٟت الٗمىمُت ؤو اإلاهً الخغة ٣ٖىبت جهاثُت جإصًبُت ؤو بصا ت باإل٢الت ؤو الدكُُب ؤو الٗؼ٫ في بَاع الْى ٍع

 ؤو ؤلاخالت ٖلى الخ٣اٖض ؤو سخب ؤلاطن ؤو الغزهت.

ٚحر مد٩ىم ٖلُه بةخضي ال٣ٗىباث اإلاخسظة يض مؿحري اإلا٣اولت اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ؿم 

الخامـ مً ال٨خاب الخامـ مً مضوهت الخجاعة، ولى عص اٖخباعه. بن الهضٝ مً اإلا٣خًُاث التي ظاءث 

ت  23.09صة الشالشت مً ٢اهىن في اإلاا وهى ببٗاص ٞئاث مً ألاشخام نضعث في خ٣هم ٣ٖىباث ػظٍغ

ت، العج٩ابهم ظىاًاث ؤو الجىذ ٖمضًت، الن هضه ألاٞٗا٫  ؤو اجسظث في خ٣هم ٣ٖىباث جإصًبُت ؤو بصاٍع

م.  210جدىافى وما جخُلبه مهىت الخىز٤ُ مً اؾخ٣امت وهؼاهت واهًباٍ وؾلى٥ ٢ٍى

 الث الخىافيالٟٕغ الشاوي: خا

ؤال ٩ًىن اإلاترشر ًماعؽ مهىت مُٗىت جدىافى م٘ مهىت الخىز٤ُ،  ٦2114ما ٌكتٍر اإلاكٕغ في اإلااصة 

واإلاالخٔ ؤن الخٗضًل الظي َا٫  خُض ٌٗخبر في خالت جىافي وطل٪ لًمان الاؾخ٣ال٫ والخجغص والجزاهت.

خالت جىافي ٦ما هى الكإن  هظه اإلااصة ظاء في نُٛت ظضًضة جًمىذ بياٞاث ؤزغي للمهً اإلاٗخبرة في

 .212باليؿبت إلاماعؾت الٗضالت ونٟت الى٦ُل ال٣ٗاعي والخبرة ال٣ًاثُت

                                                           

ت -ط. مدمض الغبُعي210 -   36م:  2مغا٦ل  ٍ : –"ألاخ٩ام الخانت باإلاىز٣حن و اإلادغعاث الهاصعة ٖنهم " وكغ و جىػَ٘ م٨خبت اإلاٗٞغ

 : جىافى مهىت الخىز٤ُ م٘ ٧ل وكاٍ مً قأهه أن ًمـ بُبُٗتها وزانت:4اإلااصة  -211 

ت وال٣ًاةُت. - اة٠ ؤلاصاٍع  ظمُ٘ الْى

 إلاداؾب واإلاٟىى ال٣ًاتي وو٦ُل ألاٖما٫ والى٦ُل ال٣ٗاعي.مهً اإلادامي والٗض٫ والخبحر ا -

 مهام الخبرة ال٣ًاةُت. -

 ٧ل هٕى مً أهىإ الخجاعة ؾىاء ػاولها اإلاىز٤ مباقغة أو بهٟت ٚحر مباقغة.  -

غاى مضهُت: ت أٚل  ٚحر أهه ًم٨ً للمىز٤ الخى٢ُ٘ ٖلى ألاوعا١ الخجاٍع

ت وخُض أو ًٖى مجلـ ئ - ٪ في قغ٦ت الخًامً.مهام مضًغ قغ٦ت ججاٍع ا أو قٍغ  صاعتها اإلاىخضب أو مؿحَر

 ٧ل ٖمل ًإصي ٖىه أظغ باؾخصىاء اليكاَاث الٗلمُت وألاصبُت والٟىُت. -

ى في خالت الخىافي.   ًخٗغى لل٣ٗىباث الخأصًبُت ٧ل مىز٤ ًماعؽ َو
 ميكىعاث ظمُٗت اإلاٗلىمت ال٣اهىهُت وال٣ًاةُت. ٢32.09غاءة ٝ ١ ع٢م  - 212
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ُٟت ٖمىمُت ؤو مهمت بمغجب ؤو  ٦ما ال ًد٤ للمىز٤ ؤن ًؼاو٫ مهىت الخىز٤ُ بطا ؤؾىضث بلُه ْو

ؤو ؤي مهمت  ؤو ؾٟحر، ؤو مضًغ ماؾؿت ؤو ًٖى في صًىان وػٍغ  ؤو وػٍغ، بضوهه، ٦ًٗى في الضًىان اإلال٩ي،

ؤزغي ج٨دسخي هٟـ الهبٛت، باؾخصىاء اإلاهام الاهخسابُت ٖلى الهُٗض اإلادلي ؤو ؤلا٢لُمي ؤو الجهىي ؤو 

جي  .الَى

 5اإلااصة 

ُٟت ٖمىمُت، ؤو مهمت بمغجب ؤو  ال ًد٤ للمىز٤ ؤن ًؼاو٫ مهىت الخىز٤ُ بطا ؤؾىضث بلُه ْو

مضًغ ماؾؿت ٖامت، ؤو ًٖى في صًىان وػٍغ، ؤو بضوهه، ٦ًٗى في الضًىان اإلال٩ي، ؤو وػٍغ، ؤو ؾٟحر، ؤو 

ؤي مهمت ؤزغي ج٨دسخي هٟـ الهبٛت، باؾخصىاء اإلاهام الاهخسابُت ٖلى الهُٗض اإلادلي ؤو ؤلا٢لُمي ؤو 

جي.   الجهىي ؤو الَى

م٨ً  اإلااصجحن الغابٗت والخامؿت مً ٢اهىن الخىز٤ُ الخىهُو ٖلى اإلاهً اإلاىاُٞت للخىز٤ُ،  ٍو

م اث٠ وألٖا  213ا٫ التي جدىافى م٘ مهىت الخىز٤ُ ُٞما ًلي :خهغ الْى

اة٠ ال٣ًاةُت:1 خُض جدىافى مهىت الخىز٤ُ م٘ مهام ال٣اضخي واإلادامي واإلاٟىى ال٣ًاجي،  ـ الْى

حرهم وهظا ما ظاء ؤًًا في اإلااصة  بهظا  09ـ 32مً ال٣اهىن  4والترظمان والخبحر والىاسخ والٗض٫ ٚو

 الخهىم.

ت ال٣ًاثُت، وم٘ مهام ومهً اإلادامي والخبحر "جدىافى مهىت الخىز٤ُ م٘ ظمُ اث٠ ؤلاصاٍع ٘ الْى

ما٫، وم٘ ٧ل هٕى مً ؤهىإ  واإلاداؾب والترظمان اإلا٣بى٫ لضي اإلادا٦م واإلاٟىى ال٣ًاجي وو٦ُل ألٖا

 الخجاعة ".

                                                           
 .78م:  م، م٨خبت صاع الؿالم ـ الغباٍ.2010َـ 2/1431ض بى٦حر، الخىز٤ُ الٗهغي اإلاٛغيي،ٍٖبض اإلاجُ 213
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اة٠ اإلاأظىعة2 م٘ ٧ل ٖمل ماصي ٖىه ؤظغ ؾىاء ٧ان في ال٣ُإ جدىافى مهىت الخىز٤ُ  ـ الْى

حرهم وهظا ما ظاء  الٗام ؤو الخام ما٫ ؤو اإلاؿدكاع ال٣اهىوي ؤو الىؾُِ ؤو الؿمؿاع ٚو ٧الى٦ُل باأٖل

ُٟت  09. 32مً ال٣اهىن  5ؤًًا في اإلااصة  ."ال ًد٤ للمىز٤ ؤن ًؼاو٫ مهىت الخىز٤ُ بطا ؤؾىضث بلُه ْو

ؿت ٖامت ؤو ٖمىمُت، ؤو مهمت بمغجب ؤو بضوهه ، ٦ًٗى في الضًىان اإلال٩ي ؤو وػٍغ ؤو ؾٟحر ؤو مضًغ ماؾ

ًٖى في صًىان وػٍغ، ؤو ؤي مهمت ؤزغي ج٨دسخي هٟـ الهبٛت، باؾخصىاء اإلاهام الاهخسابُت ٖلى الهُٗض 

جي"  الضازلي ؤو الجهىي ؤو الَى

ت ،3 اة٠ ؤلاصاٍع ُٟت الٗمىمُت  ـ الْى ت في ألاؾال٥ الْى اث٠ ؤلاصاٍع جدىافى مهىت الخىز٤ُ م٘ الْى

ـ   32زلُت ؤو اإلاالُت وه٨ظا ظاء في اإلااصة الغابٗت مً ال٣اهىن ع٢م  ب٩ل ؤهىاٖها ؾىاء في الخٗلُم ؤو الضا

ت..." 09 اث٠ ؤلاصاٍع  " جدىافى مهىت الخىز٤ُ م٘ ظمُ٘ الْى

ً  الٟٕغ الشالض: الخمٍغ

 ً بن الىجاح في مباعاة الالخدا١ بمهىت الخىز٤ُ ٣ًخطخي زًٕى اإلاترشر، لٟترة في مٗهض الخ٩ٍى

غ ال٣ٗىص جدذ بقغاٝ ؤؾاجظة ومخسههحن في اإلانهي للخىز٤ُ ًخل٣ى ٞحها مىا ص ج٩ىن مغجبُت بمهمت جدٍغ

 ً ت، ؤما باليؿبت للجاهب الخُب٣ُي ٞةن اإلاترشر ٣ًطخي ٞترة جمٍغ مجا٫ الخىز٤ُ هظا مً الىاخُت الىٍٓغ

 بإخض م٩اجب الخىز٤ُ.

 أوال: َىع الضعاؾاث الخُب٣ُُت

غ ال٣ٗىص ختى بن الخإهُل الصخُذ إلاؼاولت مهىت الخىز٤ُ ًخُلب صعاؾت م ىاص لها اعجباٍ ٦بحر بخدٍغ

ً ال٣اهىوي اإلاؿخمغ للمىز٣حن وألصخاب اإلاهً الخغة  لى ٧ان ٢ض صعؾها اإلاترشر مً ٢بل، الن الخ٩ٍى



 

 

159 

لظل٪ ؤوظب اإلاكٕغ ٖلى الىاجر في مباعاة الالخدا١ ؤن ٣ًطخي  214ؤنبذ زُاعا اؾتراجُجُا ال ٚجى ٖىه

ً اإلانهي للخىز٤ُ والتي   جخسللها صعاؾت مىاص وهي ٧الخالي:ؾىت بمٗهض الخ٩ٍى

 اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت اإلاىٓمت إلاهىت الخىز٤ُ 

 ٢ىاٖض اإلاداؾبت والخبرة 

 ال٣اهىن الضولي الخام 

 .ت  الاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بةصاعة الدسجُل والًغاثب واإلاداٞٓت ال٣ٗاٍع

 .٢اهىن الخٗمحر وألاعاضخي الٟالخُت 

 .ال٣اهىن البى٩ي و٢اهىن الكغ٧اث والبىعنت 

 ُغ مسخل٠ ال٣ٗىص.٦  ُٟت جل٣ي وجدٍغ

 .بٌٗ اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت بمضوهت ألاؾغة اإلاغجبُت وبطا بٗمله 

  لضي ؤخض م٩اجب ً وبطا ٧اهذ الًغوعة جىظب صعاؾت اإلاىاص الظ٧ىعة ؤٖاله ٞةن الخمٍغ

 الخىز٤ُ ال ٚجى ٖىه.

ً بأخض م٩اجب الخىز٤ُ  زاهُا: الخمٍغ

ً هي مغخلت مهمت في ؤي مجئ ا٫ ألجها ججٗل اإلاخمغن ؤ٦ثر صعاًت باإلاجا٫ وؤ٦ثر ن مغخلت الخمٍغ

اخخ٩ا٧ا بسباًاه، هظا مً ظهت، ؤما مً ظهت زاهُت ٞةجها جسً٘ إلاغا٢بت اإلاىز٤ اإلاكٝغ ٖلى اإلا٨خب، 

ً ًدضص مً ٢بل الى٦ُل  2013ماعؽ  8مً مغؾىم  11واؾدىاصا إلا٣خًُاث اإلااصة  ٞةن م٨خب الخمٍغ

خئىاٝ اإلاىظىص بضاثغة هٟىطها م٨خب اإلاىز٤ اإلاكٝغ وطل٪ بىاء الٗام لجاللت اإلال٪ لضي مد٨مت الاؾ

 ٖلى ا٢تراح مً عثِـ اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن.

                                                           
 .39م:  2010.َبٗت أولى  69ٖضص  اإلاجلت اإلاٛغبُت لإلصاعة اإلادلُت والخىمُت.  214



 

 

160 

ً خضصها اإلاكٕغ في اإلااصة  لشالر  2013ماعؽ  8مً مغؾىم 9وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٞترة الخمٍغ

غه وهظا ما ؾىىاث، ٦ما ؤن الخًىع الضاثم واإلاؿخمغ ؤمغ يغوعي و٧ل حُٛب ؤو اه٣ُإ ًجب ج بًر

ً بىاء ٖلى َلب  مً اإلاغؾىم اإلاظ٧ىع. 14ؤقاعث بلُه اإلااصة  م٨ً حُٛحر اإلا٨خب زال٫ ٞترة الخمٍغ ٍو

ً جدذ بقغاٝ اإلاجلي الجهىي  ٣ًضمه بلى الى٦ُل الٗام بما اإلاخمغن ؤو اإلاىز٤ اإلاكٝغ ٖلى الخمٍغ

 للمىز٣حن.

ً ال٣ُام مً هٟـ اإلاغؾىم ٞةهه ًخٗحن ٖلى  12واؾدىاصا بلى اإلااصة  اإلاىز٤ اإلاكٝغ ٖلى الخمٍغ

 ٘ ٞغ ب اإلاخمغن جدض بقغاٝ ومغا٢بت الى٦ُل الٗام للمل٪ وعثِـ اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن ٍو بخضٍع

ً اإلانهي للمىز٣حن. غا في جهاًت ٧ل ؾىت بلى مضًغ مٗهض الخ٩ٍى  ج٣ٍغ

اإلاىز٤ اإلاكٝغ  ٦ما ٌؿخد٤ اإلاخمغن حٗىًٍا ٖلى اإلاهام التي ٣ًىم بها ل٩ىهه ال ٌٗخبر ؤظحرا لضي

ٖلى اهه ٣ًطخي الىاجر في اإلاباعاة  14ؤقاعث اإلااصة  .ح مً هٟـ اإلاغؾىم(13ٖلى اإلا٨خب )اإلااصة 

ً مضتها ؤعب٘ ؾىىاث.اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة الشالشت ؤٖال  ًخم ٢ًاء الؿىت ألاولى بمٗهض   ه ٞترة جمٍغ

ؿحر بم٣خطخى هو جىُٓمي،  ً اإلانهي للخىز٤ُ الظي ًدضر َو  .215وزالر ؾىىاث بم٨خب مىز٤الخ٩ٍى

                                                           
مهىت الخىز٤ُ جدذ  : ٣ًط ي الىاجر في مباعاة الاهسغاٍ في 9اإلااصة  ، ؾال٠ الظ٦غ.2.12.725مً اإلاغؾىم ع٢م  9اهٓغ اإلااصة   215

٤ ما ًلي : ً، ٞو ً اإلانهي للخىز٤ُ ٞترة جمٍغ  ئقغاٝ ومغا٢بت مٗهض الخ٨ٍى

كمل ٖلى   غمي ئلى جأَُله إلاؼاولت مهىت الخىز٤ُ َو أ( َىع للضعاؾاث الخُب٣ُُت لؿىت واخضة ٣ًًيها في اإلاٗهض اإلاكاع ئلُه أٖالٍ، ٍو

 الخهىم:

 ز٤ُ ؛اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت اإلاىٓمت إلاهىت الخى   -

 ٢اهىن الخٗمحر وألاعاض ي الٟالخُت ؛  -

 ال٣اهىن البى٩ي و٢اهىن الكغ٧اث والبىعنت ؛ -

غ مسخل٠ ال٣ٗىص ؛ -  ٦ُُٟت جل٣ي وجدٍغ

 بٌٗ اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت بمضوهت ألاؾغة، اإلاغجبُت بٗمله ؛ -

 ال٣اهىن الضولي الخام ؛ -

 ٢ىاٖض اإلاداؾبت والخبرة ؛ -

ت، وال٣ٗىص الخانت. ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت باصاعة -  الدسجُل والخىمبر وئصاعة الًغاةب واإلاداٞٓت ال٣ٗاٍع

ً بأخض م٩اجب الخىز٤ُ، مضجه زالر ؾىىاث.   ب( جمٍغ
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ًدضص بىو جىُٓمي هٓام اإلاباعاة، و٦ُُٟت  ًسً٘ اإلاخمغن ٢هض حُِٗىه الزخباعاث وامخدان منهي.

ً، وهٓام الازخباعاث، وهٓام الامخدان اإلانهي  .216جىُٓم و٢ًاء ٞترة الخمٍغ

ب منهي       إلاضة ؤعب٘، ًخٗحن ٖلى اإلاغشر بٗض اؾخجمإ الكغوٍ اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا ، ال٣ُام بخضٍع

ً اإلانهي االؿىت الاولى في َىع الضع  ؾىىاث بم٨خب ؤخض  3و  ،للخىز٤ُؾاث الخُب٣ُُت بمٗهض الخ٩ٍى

اإلاىز٣حن، ًخل٣ى زاللها ج٩ىٍىا ٖملُا ٖلى مغاخل، جم٨ً اإلاغشر مً اإلاماعؾت اإلاُضاهُت للخىز٤ُ والخٗٝغ 

اث وال٣ٗىص التي جبرم مً َٝغ اإلاىز٤، والكغوٍ ُت الخهٞغ اإلاخُلبت في ٧ل جهٝغ ، زم ج٣ىُت  ٖلى هٖى

إل ٖلى ٦ُُٟت جىُٓم وخٟٔ الىزاث٤  غ الؿىضاث والىزاث٤ اإلاشبخت ل٩ل جهٝغ بلى ظاهب الَا جدٍغ

 والسجالث.

ب في جهاًت ألامغ باظخُاػ ازخباع منهي جدذ بقغاٝ وػاعة الٗض٫ ًدىاو٫ الجىاهب  سخخم هظا الخضٍع ٍو

ت والٗملُت، و٢ض ؤٖٟى ال٣اهىن ٞئ ت مً اإلاىْٟحن مً الامخدان اإلانهي بالىٓغ إلااهالتهم التي الىٍٓغ

ىض ؤصاء اإلاىز٤ الظي ا٦دؿب هظه الهٟت  اثٟهم اإلاخهلت بٗالم الخىز٤ُ. ٖو ا٦دؿبىها مً َبُٗت ْو

مهامه ًخٗحن ٖلُه الخ٣ُض ؤزىاء مماعؾت ٖمله بداالث الخىافي اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن اإلاىٓم للمهىت 

 ُٗحن وؤصاء الُمحن.بٗض ؾلى٥ مؿُغة الخ

ً أل٦ثر مً ؤعب٘ مغاث حؿخٛغ١  217ال ًم٨ً في خالت الغؾىب في الامخدان اإلانهي جمضًض ٞترة الخمٍغ

 ؤٖاله. ٧6ل مجها ؾىت واخضة، ًاصي اإلاخمغن في جهاًتها الامخدان اإلانهي اإلاكاع بلُه في اإلااصة 

                                                           
 ، ؾال٠ الظ٦غ.2.12.725مً اإلاغؾىم ع٢م  27ئلى  1أهٓغ اإلاىاص مً  - 216

مً هٟـ  5ٖلُه لجىت م٨ىهت خؿب اإلااصة  مً اإلاغؾىم الخُب٣ُي ٞان الامخدان اإلانهي حكٝغ 19اؾدىاصا إلا٣خًُاث اإلااصة 217 - 

 اإلاغؾىم مً:

 .اث بهٟخه عةِؿا  مضًغ الكإون اإلاضهُت ممشال ًٖ وػٍغ الٗض٫ والخٍغ

 .مضًغ الكإون الجىاةُت والٟٗى 

 .ٝازىحن مً الغؤؾاء ألاولحن إلادا٦م الاؾخئىا 

 .ٝازىحن مً الى٦الء الٗامحن للمل٪ لضي مدا٦م الاؾخئىا 

= 
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ىه اإلاضة ؤعب٘ مغاث ٦دض ؤ٢صخى،ؤي  ال ٌؿٙى جمضًض ٞترة  ٛغ١ ٧ل واخضة مجها ؾىت حؿخ جمٍغ

هبذ ٦إهه لم ًىجر  عاؾبا وجيخهي ٖال٢خه بمهىت الخىز٤ُ، ٌٗخبر ي خالت لم ًىجر في الغابٗت وف واخضة. ٍو

 .218ل٨ً ًب٣ى له الخ٤ في اظخُاػ اإلاباعاة مغة ؤزغي  في مباعاة الاهسغاٍ في مهىت الخىز٤ُ،

 ال٨خابُت ةاإلاباعاحن مً ُزالشا : ٢اةمت اإلاٟٗ

 ٟى مً اإلاباعاة:ٌٗ: 8اإلااصة 

                                                                                                                                                                                     
= 

  لى ٖلى ألا٢ل.٢ايُحن مً الضعظت ألاو 

 .ني للمىز٣حن  عةِـ اإلاجلـ الَى

 .ني للمىز٣حن  ؾخت مىز٣حن ٣ًترخهم عةِـ اإلاجلـ الَى

لبُت اإلاُل٣ت لألًٖاء بمً ٞيهم الغةِـ.  وحٗخبر اظخماٖاث اللجىت صخُدت بدًىع ألٚا

غجر في خالت حٗاص٫ ألانىاث ظاهب الغةِـ. ً ٍو  وجخسظ اللجىت ٢غاعاتها بأٚلبُت أنىاث الخايٍغ

ً ال٨خايي والكٟىي إلاباعاة الاهسغاٍ في مهىت الخىز٤ُ.َو  217ٗهض ئلى عةِـ اللجىت بىي٘ ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت بمىايُ٘ الازخباٍع

ً ٦خايي وقٟىي، خؿب اإلااصة   مً اإلاغؾىم. 23ٌكمل الامخدان اإلانهي ٖلى ازخباٍع

 الامخدان ال٨خايي ِٞكمل:

 

  غ ٣ٖض م٘ الجىاب ٖلى أؾئلت جخٗل٤ به )مضجه  ؾاٖاث( 3جدٍغ

  غ مدغع م٘ الجىاب ٖلى أؾئلت جخٗل٤ به بازخُاع اإلاترشر )مضجه غ اؾدكاعة ٢اهىهُت أو جدٍغ  ؾاٖاث(. 3جدٍغ

  ؾاٖاث(. 3الخٗل٤ُ ٖلى ٣ٖض م٘ الجىاب ٖلى أؾئلت جخٗل٤ به )مضجه 

 

غ الازخباع ال٨خايي بالٗغبُت أو بالٟغوؿُت بدؿب ازخُاع اإلاترشر.  ًم٨ً جدٍغ

 ي ِٞكمل:أما الازخباع الكٟى 

 

 (20مهىت الخىز٤ُ .)ص٣ُ٢ت 

 (20ج٣ىُاث جل٣ي ال٣ٗىص واؾخ٨ما٫ ئظغاءاتها .)ص٣ُ٢ت 

 ( 20مىيٕى ًخٗل٤ باإلااصة الجباةُت اإلاغجبُت بمهىت الخىز٤ُ .)ص٣ُ٢ت 

 

 ه٣ُت. 20و  0ج٣ُم مىاص الازخباع ال٨خايي بضعظاث جتراوح بحن 

ت ئال مً خهل في الازخ  ه٣ُت. 30باع ال٨خايي ٖلى مجمٕى ال ٣ًل ًٖ ال ٌكاع٥ في الازخباعاث الكٍٟى

. ش ئظغاء الازخباع الكٟىي مضة ال ج٣ل ًٖ أؾبٕى الن ًٖ هخاةج الازخباع ال٨خايي وجاٍع ش ؤلٖا  جٟهل بحن جاٍع

ً أل٦ثر مً أعي٘ مغاث حؿخٛغ١ ٧ل منها ؾىت واخضة، ًإصي اإلاخم غن في ال ًم٨ً في خالت الغؾىب في الامخدان اإلانهي جمضًض ٞترة الخمٍغ

ً، ؾخم٨نهم مً الخهى٫ ٖلى الخبرة والخجغبت الالػمخحن إلاماعؾت َظٍ اإلاهىت  ً الخمٍغ ٣ت التي ؾل٨ها اإلاكٕغ في ج٨ٍى نهاًتها َظٍ الٍُغ

ض َظا مً ز٣ت ألاٞغاص في َظٍ اإلاإؾؿت  وؾحًز
 .29ؽ. م:  الٗلمي الخغا١ .م. ط.   218



 

 

163 

ت الخانلىن ٖلى ؤلاظاػة في الخ٣ى١ والظًً ػاولىا مهامهم بهظه  - اإلاداٞٓىن ٖلى ألامال٥ ال٣ٗاٍع

الهٟت إلاضة ال ج٣ل ًٖ ٖكغة ؾىىاث، بٗض ٢بى٫ اؾخ٣التهم، ؤو بخالتهم ٖلى الخ٣اٖض ما لم ٨ًً طل٪ 

 لؿبب جإصًبي.

ن ٖلى ؤلاظاػة في الخ٣ى١ والظًً ػاولىا مٟدكى بصاعة الًغاثب اإلا٩لٟىن بالدسجُل الخانلى  -

مهامهم بهظه الهٟت إلاضة ال ج٣ل ًٖ ٖكغ ؾىىاث بٗض ٢بى٫ اؾخ٣التهم، ؤو بخالتهم ٖلى الخ٣اٖض ما لم 

 ٨ًً طل٪ لؿبب جإصًبي.

٢ضماء ال٣ًاة مً الضعظت ألاولى ٖلى ألا٢ل الخانلىن ٖلى ؤلاظاػة في الخ٣ى١ بٗض ٢بى٫  -

 ى الخ٣اٖض ما لم ٨ًً طل٪ لؿبب جإصًبي.اؾخ٣التهم ؤو بخالتهم ٖل

الخانلىن ٖلى ؤلاظاػة في الخ٣ى١  ٢219ضماء اإلادامحن اإلا٣بىلىن للتراٞ٘ ؤمام مد٨مت الى٣ٌ -

 بٗض ٢بى٫ اؾخ٣التهم.

ؤؾاجظة الخٗلُم الٗالي الخانلىن ٖلى قهاصة الض٦خىعاه في الخ٣ى١ والظًً ماعؾىا بهظه  -

بٗض ٢بى٫ اؾخ٣التهم ؤو بخالتهم ٖلى الخ٣اٖض ما لم ٨ًً طل٪ ؾىت وطل٪  15الهٟت إلاضة ال ج٣ل ًٖ 

 لؿبب جإصًبي.

 55ٌكتٍر في ٧ل اإلاترشخحن مً الٟئاث اإلاظ٧ىعة ؤٖاله ؤن ال ًخجاوػ ؾجهم ٖىض ج٣ضًم الُلب 

 ؾىت.

                                                           
لى  219 ُٗت والخىُٓمُت الجاعي بها الٗمل، وطل٪ خلذ ٖباعة "مد٨مت الى٣ٌ" مدل ٖباعة "اإلاجلـ ألٖا " في ظمُ٘ الىهىم الدكَغ

ش  1.57.223اإلاخٗل٤ بمد٨مت الى٣ٌ اإلاٛحر بمىظبه الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م  58.11بمىظب ال٣اهىن ع٢م   27) 1377عبُ٘ ألاو٫  2بخاٍع

٠ ع٢م 1957ؾبخمبر  لى، الهاصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ أ٦خىبغ  25) 1432مً طي ال٣ٗضة  27ع في الهاص 1.11.170( بكأن اإلاجلـ ألٖا

ضة الغؾمُت ٖضص 2011 ش  5989(؛ الجٍغ  .5228( م 2011أ٦خىبغ 26) 1432طو ال٣ٗضة  28م٨غع بخاٍع
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ً جُب٣ُي بإخض م٩اجب الخىز٤ُ ؾىت ٧املت، وطل٪ بٗض اظخُاػهم  ٣ًطخي ٧ل هاالء ٞترة جمٍغ

 . 220ه بىو جىُٓميازخباعا جدضص ٦ُُٟخ

ٟحن الؿاب٣حن الظًً ًلجىن مهىت الخىز٤ُ صون اظخُاػ اإلاباعاة  خضصث اإلااصة اإلاهىُحن او اإلاْى

 ال٨خابُت.

ً والازخباعاث والامخدان اإلانهي اإلاىز٣حن الظًً  221 9ههذ اإلااصة  ٖلى اهه ٌٟٗى مً اإلاباعاة والخمٍغ

ها ٧اإلاغى ؤو ؾىىاث ب 10اه٣ُٗىا ًٖ مماعؾت اإلاهىت إلاضة ال جخجاوػ  ؿبب ال ٖال٢ت له بما ًمـ قٞغ

ا وال  ؤصاء زضمت ٖمىمُت. ً ال هٍٓغ ٦مخابٗت الضعاؾت ُٞخم الغظٕى بلى مماعؾت اإلاهىت صون ٢ًاء ؤي جمٍغ

 جُب٣ُا. 

ً إلاضة ؾىت بإخض م٩اجب الخىز٤ُ. 10ما بطا ججاوػث مضة الاه٣ُإ   ؾىىاث وظب ٢ًاء ٞترة جمٍغ

 ٝغ ٖلى ال٣ىاهحن و الامىع اإلاؿخجضة اإلاغجبُت بمجا٫ ال٣اهىوي و اإلاهىت.والٛغى مً هظا الكٍغ هى الخٗ

 الٟٕغ الغاب٘: الخُٗحن

مً زال٫ ما ؤٞغػه وا٢٘ اإلاماعؾت الٗملُت إلاهىت الخىز٤ُ م٘ الاهٟخاح ٖلى اإلاهىحن في ال٣ُإ       

الخلى٫ ال٣اهىهُت  وبقغا٦هم في مىا٢كت م٣خًُاجه بهضٝ ؤلاخاَت ب٩اٞت ؤلاق٩الُاث اإلاُغوخت ،وبظاص

 اإلاالثمت لها.

                                                           

 : 8، ؾال٠ الظ٦غ. اإلااصة 2.12.725مً اإلاغؾىم ع٢م  8اهٓغ اإلااصة   220

مً ال٣اهىن اإلاكاع ئلُه أٖالٍ ع٢م   8إلاىهىم ٖلُه في اإلااصة ٣ًط ي اإلاٟٗى مً مباعاة الاهسغاٍ في مهىت الخىز٤ُ والىاجر في الازخباع ا

ً إلاضة ؾىت ٧املت بأخض م٩اجب الخىز٤ُ.   32.09  ٞترة جمٍغ
 : 9اإلااصة  - 221

ً والازخباعاث والامخدان اإلانهي اإلاىز٣حن الظًً اه٣ُٗىا ًٖ مماعؾت اإلاهىت إلاضة ال جخجاوػ  ؾىىاث بؿبب  10ٌٟٗى مً اإلاباعاة والخمٍغ

ها ٧اإلاغى أو أصاء زضمت ٖمىمُت.ال ٖال  ٢ت له بما ًمـ قٞغ

ً إلاضة ؾىت بأخض م٩اجب الخىز٤ُ. 10ئطا ججاوػث مضة الاه٣ُإ   ؾىىاث وظب ٢ًاء ٞترة جمٍغ
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ت مً الازخُاعاث و الخىظهاث مً ع٧اثؼها الخغم ، ٖلى  وجد٨مذ في بٖضاص هظا ال٣اهىن مجمٖى

ً و جدضًض الازخهاناث و الخ٣ى١ و الىاظباث وجد٤ُ٣ مؿُغة اإلاخابٗاث الخإصًبُت  ظىصة الخ٩ٍى

 وبٖاصة جإَحر اإلاهىت.

٣ض جم بخضار لجىت م٩لٟت بةبضاء الغؤي في حُٗحن اإلاىز٣حن ولًمان الالتزام بدـ مماعؾت اإلاهىت ٞ

تها ٦ال مً :  وه٣لهم واؾخ٣التهم جًم في ًٍٖى

 .ممشل لىػٍغ الٗض٫ بهٟخه عثِؿا 

 .ممشل للىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت 

  ت ؾخئىاٝ، و٢اى باإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ
ُ
عثِـ إلاد٨مت اؾخئىاٝ، وو٦ُل ٖام للمل٪ لضي مد٨مت ا

 ألا٢ل, ٌُٗىىن مً َٝغ وػٍغ الٗض٫.مً الضعظت ألاولى ٖلى 

 .جي للمىز٣حن ؤو مً ًىىب ٖىه  عثِـ اإلاجلـ الَى

 .ممشل لألمحن الٗام للخ٩ىمت 

م٨ً الًُٗ في ٢غاعتها َب٣ا للماصة  ت. 41.90ن الاجُت بٗض في ال٣اهى  84ٍو   اإلادضر للمدا٦م الاصاٍع

ت ٣ِٞ م٩لٟت بةبضاء الغؤي، وبهما اًًا  لجىت طاث ازخهاناث جإصًبُت  وهضه اللجىت لِؿذ اؾدكاٍع

ت. ٍغ  222ج٣ٍغ

 أوال :   الازخهام اإلا٩اوي

التي ههذ في ٣ٞغتها ألاولى  14،  اإلااصة 09ـ 32وي٘ اإلا٣جن اإلاٛغبي مً زال٫ ٢اهىن الخىز٤ُ ع٢م  

ٖلى ما ًلي " ًً٘ اإلاىز٤ بمجغص ؤصاثه الُمحن جى٢ُٗه ال٩امل ب٨خابت الًبِ لضي مد٨مت الاؾخئىاٝ 

 223ة هٟىطها".اإلاٗحن بضاثغ 

                                                           
 .40م.ؽ. م:  الٗلمي الخغا١. ط.  222
 مدمض الغبُعي اإلاهضع الؿاب٤.  223
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ب٣ى ؤهم مؿخجض بسهىم  غ ال٣ٗىص، وهى ما ًخٗل٤  ازخهاناثٍو  باالزخهاماإلاىز٤ في جدٍغ

٤ ما ظاء في اإلااصة    : مً ٢اهىن الخىز٤ُ التي ههذ ٖلى ما ًلى 12اإلا٩اوي للمىز٤ ٞو

جي مهامه..."  "ًماعؽ اإلاىز٤ في مجمٕى التراب الَى

ظي خضص ازخهاناث اإلاىز٤ في صاثغة اؾخئىاُٞت م ، ال 1925وهظا مالم ٨ًً مم٨ىىا في ْهحر

التي جمى٘ في ٣ٞغتها  12واخضة . ٚحر ؤن هظا اإلاؿخجض ال ًلبذ ؤن ٣ًٟض ؤهمُخه بمجغص بجمام ٢غاءة اإلااصة 

غاٝ زاعط م٣غ م٨خبه بال ألؾباب اؾخصىاثُت ، وهى ما  الشاهُت ٖلى اإلاىز٤ ؤن ًخل٣ى ال٣ٗىص وجى٢ُ٘ ألَا

ت و الخ٣ُُض في جىُٓم مماعؾت مهىت الخىز٤ُ. ًض٫ مً ظضًض ٖلى ظضلُت  الخٍغ

ؤن اإلا٣خًُاث الؿالٟت اإلاخٗل٣ت باالزخهام اإلا٩اوي حؿغي ٖلى اإلاىز٣حن ٞدؿب وال جُب٤ ٖلى 

ٖلى نُٗض التراب  ألاٞغاص الظًً ًب٣ى لهم الخ٤ في اللجىء ؤي مىز٤ ًسخاعوهه لخىز٤ُ اجٟا٢اتهم،

جي،  صًغ ٢هض جىز٤ُ ٣ٖض بُ٘ ًخٗل٤ ب٣ٗاع ٧اثً بمضًىت م٨ىاؽ.٧ان ًخم اللجىء الي مىز٤ ا٧ا الَى

اع هىا٥ مً ٌٗخ٣ض اهه ٧ان لؼاما ٖلى اإلاكٕغ الا٢خهاع ٖلى ال٣ٗاعاث الضاثغة   وفي هظا ؤلَا

ضم الاخخ٩اع الخىز٤ُ مً َٝغ ٞئت مُٗىت مً  بمد٨مت الاؾخئىاٝ الخابٗت لها م٨خب اإلاىز٤، ت ٖو للمٗٞغ

 224ي إلامل٨ت. اإلاىز٣حن ٖلى الهُٗض التراب

مً ٢اهىن  14226و22513زاهُا :ؤلاظغاءاث التي حؿب٤ مؼاولت مهىت الخىز٤ُ اإلاىاص 

32.09 

                                                           
اث في مدغعاث الغؾمُت ٖلى  ٖبض ال٣اصع بىب٨غي  ط. 224 اإلاخٗل٤ بمضوهت الخ٣ى١  39.08يىء مؿخجضاث ال٣اهىن ع٢م "جىز٤ُ الخهٞغ

 "،اٖما٫ الىضوة الٗلمُت إلاجلت اإلاىبر ال٣اهىوي جدذ ٖىىان  الُٗيُت وال٣ىاهحن الخانت

ت وألمً ال٣ٗاعي باإلاٛغب" ل 20"الٗضالت ال٣ٗاٍع  49م: -2-ميكىعاث مجلت اإلاىبر ال٣اهىوي ٖضص 2013ابٍغ
 ل الكغوٕ في مهامه الُمحن الخالُت:ًإصي اإلاىز٤ بٗض حُِٗىه و٢ب  225

= 
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ًخٗحن ٖلى ٧ل مىز٤ ٖهغي جإهل إلاماعؾت مهىت الخىز٤ُ الٗهغي و٢بل مباقغة ٖمله، ؤصاء 

٣خطخى الُمحن ال٣اهىهُت ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ التي حٗحن للٗمل بضاثغة هٟىطها، و٢ض ههذ ٖلى هظا اإلا

ٖلى الهُٛت الخالُت "ؤ٢ؿم باهلل الُٗٓم ؤن ؤئصي  32.09في ٣ٞغجه الشاهُت مً ٢اهىن ع٢م  13اإلااصة 

ت  بُه وؤن، ؤخاٞٔ ٖلى الؿغ اإلانهي وؤخترم ٧ل الىاظباث التي جخُلبها  بإماهت و بزالم اإلاهام اإلاىَى

 227اإلاهىت".

اء الُمحن ؤمام اإلاد٨مت الابخضاثُت ًجٗل ؤص228وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ْهحر الخىز٤ُ الٗهغي ال٣ضًم

ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاٗحن بضاثغتها اإلاىز٤ جماقُا م٘  09ـ  32مً ال٣اهىن  13بِىما ظٗلخه اإلااصة 

ىع ؤصاء  مً اإلاكغوٕ التي زىلذ للمىز٣حن مماعؾت مهامهم ٖلى نُٗض اؾخئىافي. 12م٣خًُاث اإلااصة  ٞو

ال٩امل ب٨خابت يبِ مد٨مت الاؾخئىاٝ التي ؾُٗمل بضاثغة اإلاىز٤ الُمحن ًخىظب ٖلُه وي٘ جى٢ُٗه 

 هٟىطها ٦ما ًخىظب ٖلُه ؤًًا ٢بل مباقغة ٖمله مؿ٪ ْهحر بدؿمُخه وبخُٗحن م٣غ ٖمله.

                                                                                                                                                                                     
= 

ت يي، وأن أخاٞٔ ٖلى الؿغ اإلانهي، وأخترم ٧ل الىاظباث التي جخُلبها  " أ٢ؿم باهلل الُٗٓم أن أؤصي بأماهت وئزالم اإلاهام اإلاىَى

 اإلاهىت"

الى٦ُل الٗام للمل٪ و٦ظا  ًإصي اإلاىز٤ الُمحن أمام مد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاٗحن بضاةغتها في ظلؿت زانت ًغأؾها الغةِـ ألاو٫ بدًىع 

 عةِـ اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن الظي ًخىلى ج٣ضًم اإلاترشر.

جدُل ٦خابت الًبِ بمد٨مت الاؾخئىاٝ ٞىعا وسخت مً مدًغ أصاء الُمحن ٌكهض عةِـ ٦خابت الًبِ بمُاب٣تها لألنل ئلى 

 اإلاد٨مت الابخضاةُت التي ًىظض م٣غ م٨خبه بضاةغة هٟىطَا. 
 أصاةه الُمحن جى٢ُٗه ال٩امل ب٨خابت الًبِ لضي مد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاٗحن بضاةغة هٟىطَا.اإلاىز٤ بمجغص   226

ٗمل به بٗض مىا٣ٞت وػٍغ الٗض٫. ني للمىز٣حن َو ٤ همىطط مىخض ٣ًترخه اإلاجلـ الَى  ٨ًىن ل٩ل مىز٤ زاجم ًدمل اؾمه ونٟخه ٞو
اإلاجلت اإلاٛغبُت لإلصاعة اإلادلُت والخىمُت ، ؾلؿلت مىايُ٘ الؿاٖت هىع الضًً ؾ٨ى٦ض : مهحر اإلادغع الخىز٣ُي في ال٣اهىن اإلاٛغيي ـ  227

 .86.م:  2010/ 69ٖضص 

خٗحن ٖليهم ٢بل مباقغتهم إلاهامهم أن ًإصوا الُمحن اإلاىهىم ٖليها في »و٢ض هو الٟهل الؿاصؽ في ٣ٞغجه الشالشت ئط ٣ًى٫ 228  ٍو

م اإلاد٨مت الابخضاةُت ال٩اةً بضاةغتها مدل ئ٢امتهم" ٚحر أن الٟهل مً الٓهحر الكٍغ٠ اإلاخٗل٤ باإلاؿُغة اإلاُضاهُت أما 380الٟهل 

مً ْهحر اإلاؿُغة اإلاضهُت اإلادا٫ ٖلُه ٢ض ٖض٫ واإلا٣هىص َى نُٛت الُمحن ال٣اهىهُت الخالُت، أ٢ؿم باهلل الُٗٓم أن أؤصي  380

ُٟتي باج٣ان وئزالم وأن أعاعي في ظمُ٘ ألاخىا٫ ما جٟغيه ٖلي مً واظباث". ٖبض ا  .70إلاجُض بى٦حر اإلاهضع الؿاب٤، م: ْو
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بطن بٗض ؤصاء اإلاىز٤ الُمحن ال٣اهىهُت ؤمام اإلاد٨مت وبٗض بًضإ جى٢ُٗه وق٩له ووسخت مكهىص 

اإلاد٨مت الخاب٘ لها م٨خبه، ًىُل٤ اإلاىز٤ اإلاٗحن  بصختها مً مدًغ ؤصاء الُمحن لضي ٦خابت يبِ

 مماعؾت مهامه في مغاٖاة جامت لخاالث الخىافي اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن اإلاىٓم للخىز٤ُ الٗهغي.

 اإلابدض الشالض: الخ٣ى١ والىاظباث

 ٟٕغ ألاو٫ : الخ٤ في الخهى٫ ٖلى ألاحٗاب   ال

٣ت ٖلى ؤن ل 32.09مً ال٣اهىن ع٢م  15ًىو الٟهل  ٍغ لمىز٤ الخ٤ في ؤحٗاب ًدضص مبلٛها َو

 اؾدُٟائها بىو جىُٓمي.

ؤ٦ض اإلاكٕغ في هظا الٟهل ٖلى يغوعة ؤزظ اإلاىز٤ لخ٣ه في ألاحٗاب والتي ج٩ىن مدضصة بمىظب 

واإلاىز٤ ٖلى  -ؤَغاٝ ال٣ٗض-هو جىُٓمي ٌٗحن َب٣ا لل٣اهىن صون ٚبن وصون ٞسر اإلاجا٫ لألَغاٝ

ت بالٗملُت الىاخضة، واإلاكٕغ مً زال٫ هظا الٟهل ٧ان ص٣ُ٢ا ألهه ًدضص الاجٟا١ ٖلى ألاظغة اإلاخٗل٣

غاٝ واإلاىز٤ وج٣لُال مً الخالٞاث التي ٢ض ج٩ىن  مؿب٣ا ؤظغة اإلاىز٤ خؿما ل٩ل زالٝ ٢ض جيكإ بحن ألَا

 هاججت ًٖ ألاحٗاب.

مىز٤ ٦ما ؤن بُٖاء اإلاىز٤ نغاخت الخ٤ في ألاحٗاب ٌٗض مً الًماهاث التي ؤُٖاها اإلاكٕغ لل

ت  وبالخالي جضزل في بَاع الخماًت ال٣اهىهُت للمىز٤، ألهه لِـ مً الٗض٫ ؤن هلؼم اإلاىز٤ باخترام مجمٖى

ُٗت.  مً الًىابِ وؤن ال هسهو له يماهاث للخ٣ى١ صازل الترؾاهت الدكَغ

 جإصًبامً واضر الىو اهه في خالت جل٣ي اإلاىز٤ ؤ٦ثر مً ؤحٗابه ٩ًىن ٢ض ٖغى هٟؿه للمؿاءلت 

 .229ا خؿب الخ٠ُ٨ ال٣اهىوي الظي ؾُُٗي طل٪وػظٍغ

                                                           
 .51: م.ؽ، م الٗلمي الخغا١. ط.  229
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 الٟٕغ الشاوي :خاالث الخُٛب 

، بل ًجب مىده ٦230ما اهه مً ٚحر الاػم، ؤن ًخم بظباع اإلاىز٤ ٖلى الب٣اء في م٨خبه بك٩ل صاثم

ٞغنت الخُٛب ولى إلاضة ٢هحرة باٖخباعه عظل مهىت خغة،  ول٨ً بكغوٍ جخمشل ؤؾاؾا في اإلاضة والتي 

ًىما وطل٪ بةقٗاع عثِـ اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن والى٦ُل الٗام للمل٪ لضي  15ي خضصها اإلاكٕغ ف

ًىما  15مد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاٗحن بضاثغتها، بهظا الخُٛب، وبطا ٧ان اإلاىز٤ مًُغا للخُٛب أل٦ثر مً 

آزغ للىُابت  اء ٖلى ملخمؿه، مىز٣اــــً بضاثغة هٟىطها، بىـــت الاؾخئىاٝ اإلاُٗـــــٖحن الغثِـ ألاو٫ إلاد٨م

 ٖىه.

ول٣ض ٧اهذ هظه اإلااصة مدِ عئي مسخلٟت بط الخمـ البٌٗ ج٣لُو مضة الخالت ألاولى بلى زماهُت 

ولم حؿاًغ اللجىت هظا الغؤي  ؤًام، ٦ما جم ا٢تراح الا٦خٟاء بيُابت اإلاخمغهحن ًٖ اإلاىز٣حن زال٫ هظه اإلاضة.

ت.ًىما م٣ٗىلت و٧اُٞت ألجها ٢ض ج٩ 15ٖلى اٖخباع ؤن مضة  ألن طل٪ مترو٥  ىن هي ٞترة الُٗلت الؿىٍى

 231للمٗىُحن ًضًغوجها خؿب ألاخىا٫.

والجضًغ بالظ٦غ ؤن الى٣اف اههٝغ ٦ظل٪ باليؿبت لل٣ٟغة الشاهُت مً هظه اإلااصة ُٞما ًسو 

وظىب جدضًض الؿ٠٣ الؼمجي لهظا الُٛاب، بال ؤهه بٗض ؤزظ وعص لم ٣ً٘ الاجٟا١ ٖلى جدضًض هظا 

ت للغثِـ ألاو٫ وع٢ابت وجدب٘ الىُابت الٗامت التي ًم٨ً ؤن الؿ٠٣ وجغ٥ اإلاج ا٫ للؿلُت الخ٣ضًٍغ

 ٞةصا٥ 20جخضاع٥ ألامىع بطا ما َالذ اإلاضة واجطر ؤن اإلاىز٤ اإلاٗجي ؾ٣ِ في الخاالث اإلاكاع في اإلااصة 

 232ٖلحها ؤن جخضزل وجُب٤ هظه اإلااصة.

                                                           
ًم٨ً للمىز٤ أن ًخُٛب ًٖ م٨خبه إلاضة ال جخٗضي زمؿت ٖكغ ًىما، ٖلى أن ٣ًىم باقٗاع اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن والى٦ُل  230

للخُٛب أل٦ثر مً زمؿت ٖكغ ًىما، ٖحن الغةِـ  ئطا ٧ان اإلاىز٤ مًُغا الٗام للمل٪ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاٗحن بضاةغتها بهظا الخُٛب.

 ألاو٫ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاٗحن بضاةغة هٟىطَا بىاء ٖلى ملخمؿه مىز٣ا آزغ للىُابت ٖىه. 
 41م.ؽ. م:  ألاؾخاط مدمض لُضًضي. 231
 .42ؽ. م:  م. ألاؾخاط مدمض لُضًضي. 232
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خه مهىخه ؤن ًلخمـ مً الغثِـ ًم٨ً للمىز٤ بطا اهخابه ٖاعى ؤو مغى خا٫ صون مماعؾ    

ألاو٫ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاىظىص بضاثغة هٟىطها، اٖخباعه في خالت اه٣ُإ ما٢ذ ًٖ مماعؾت اإلاهىت 

ٗحن الغثِـ ألاو٫ في خالت اإلاىا٣ٞت، ماز٣ا آزغ للىُابت ًٖ اإلاىز٤ اإلاٗجي باألمغ بٗض ؤزظ عؤي الى٦ُل  َو

 233ـ الجهىي.الٗام للمل٪ لضي هٟـ اإلاد٨مت وعثِـ اإلاجل

حكحر هظه اإلااصة بلى خالت الًغوعة التي ججٗل اإلاىز٤ ًًُغ بلى الاه٣ُإ ًٖ مماعؾت اإلاهىت ،التي 

 ٢ض ج٩ىن هاججت ًٖ اإلاغى.

و الخالت الىاعصة في اإلااصة  20و٢ض ٌٗخ٣ض البٌٗ ؤن هىا٥ حكابه بحن الخالت الىاعصة في الٟهل 

ًم ملخمـ ؤلاقهاص ٖلى خالت الاه٣ُإ م٘ حُٗحن الىاثب، ، بال ؤن هىا٥ ٞاع٢ا وهى ؤن اإلاباصعة بخ٣ض18

ج٩ىن في هظه اإلااصة مً لضن اإلاىز٤ هٟؿه الظي ٖلُه ؤن ًخ٣ضم بُلب بلى الؿُض الغثِـ ألاو٫ الجساط 

 234هي لٛحر اإلاىز٤ َالب الخُٛب. 20ما ًجب اجساطه مً ٢غاعاث. في خحن ؤن اإلاباصعة في اإلااصة 

ٕ ٢ض ؤخؿً نىٗا ٖىضما اُٖي للهُئت بم٩اهُت بُٖاء ولى عؤي وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكغ 

غ مهىت الخىز٤ُ  اؾدكاعي ألن هظا ٌٗؼػ ظضًت الى٣اف وهظا ؤمغ ٌك٨غ ٖلُه اإلاكٕغ ألهه ٌؿاهم في جٍُى

ؼ ز٣ت ألاٞغاص في هظه اإلااؾؿت. للمىز٤ الىاثب الخ٤ في الاؾخٟاصة  مً زلض ألاحٗاب الىاظبت ًٖ  وحٍٗؼ

  235ث التي ؤهجؼها ؤو جل٣اها، ما لم ٣ً٘ الاجٟا١ ٖلى زالٝ طل٪.ال٣ٗىص واإلادغعا

ظاءث هظه اإلااصة لخدؿم ُٞما ًسو اإلاؿخد٣اث اإلاالُت للىاثب زال٫ ٞترة هُابخه ًٖ اإلاىز٤ 

اإلاٗحن، لخهغها في وؿبت مً ألاحٗاب الىاظبت ًٖ ال٣ٗىص واإلادغعاث التي ؤهجؼها، ٞهي مؿخد٣اث 

٠ اإلا٨خب.ناُٞت، لم ًظ٦غ الىو ٞحها ا٢ والجضًغ باإلقاعة  بلى ؤن ما ظاء في اإلاكغوٕ ٧ان  خُإ مهاٍع

                                                           
 اإلاىٓم إلاهىت الخىز٤ُ 32.09مً ال٣اهىن  18اإلااصة  233
 .42م.ؽ. م:  لُضًضي. ط. مدمض 234
 اإلاىٓم إلاهىت الخىز٤ُ 32.09مً ال٣اهىن  19اإلااصة  235
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اؾا في الشلض الىاظب مً هى هه٠ ألاحٗاب بال ؤن الؿاصة ممشلي ألامت اعجإوا خهغ اإلاؿخد٤ ؤؾ

لالجٟا١ ٖلى ما  ول٣ض ب٣ي اإلاجا٫ مٟخىخا ل٩ل مً اإلاىز٤ ناخب اإلا٨خب، ومً ٖحن هاثبا ٖىه، ألاحٗاب.

 236ا ٦مؿخد٣اث.ًغوهه مىاؾب

٣ا بلى خض ٦بحر في هظه اإلااصة ألن وؿبت الشلض هي وؿبت م٣ٗىلت ٖىى  بضو ؤن اإلاكٕغ ٧ان مٞى ٍو

٦ما ٞخذ اإلاجا٫ للمىز٤ ناخب  32.09الىه٠ التي ٧ان ٢ض جمذ مىا٢كتها صازل لجىت بٖضاص ال٣اهىن 

اًت اإلاكٕغ بسباًا اإلاهىت، اإلا٨خب والىاثب ٖلى الاجٟا١ ٖلى ما ًىاؾبهم مً ألاحٗاب، وهظا ًض٫ ٖلى صع 

 237وما جخُلبه الٗملُت الىاخضة والٓغوٝ اإلادُُت بها مً ظهض وخ٨مت ٢اهىهُت.

بضو ؤن طل٪ ٌؿخمغ الي خحن حٗحن مىز٤ ظضًض، إلالء هظا الكٛىع ؤو ٖىصة اإلاىز٤ اإلاٗجي إلا٨خبه  ٍو

 238وال٣ُام بمهامه.

 الخ٤ في َلب الاهخ٣ا٫. 

با٢تراح مً وػٍغ الٗض٫ بٗض ببضاء اللجىت اإلاىهىم ٖلحها في  ًيخ٣ل اإلاىز٤ ب٣غاع لغثِـ الخ٩ىمت

. جدضص قغوٍ ومٗاًحر الاهخ٣ا٫ بىو جىُٓمي 11اإلااصة   239ؤٖاله عؤحها في اإلاىيٕى

                                                           
 .43م.ؽ. م:  ألاؾخاط مدمض لُضًضي. 236

 :  32.09مً 20.١اإلااصة 237  

ًجب ٖلى الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت الاؾخئىاٝ أو عةِـ اإلاجلـ الجهىي في خالت قٛىع م٨خب للخىز٤ُ، أو ئطا خا٫ ٖاة٤ 

ىز٤ بمهامه، أن ًلخمـ مً الغةِـ ألاو٫ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاٗحن بضاةغتها اإلاىز٤ حُٗحن مً ٌؿحر اإلا٨خب مإ٢خا مً بحن صون ٢ُام اإلا

 اإلاىز٣حن الٗاملحن بىٟـ الضاةغة الاؾخئىاُٞت.

 ًبلٜ ٢غاع الخُٗحن ئلى الى٦ُل الٗام للمل٪ وعةِـ اإلاجلـ الجهىي.

جبحن اإلاضة التي ؾِؿخمغ ٞيها اإلاىز٤ اإلاؿحر في م٨خب اإلاىز٤ اإلاؿحر في م٨خب اإلاىز٤ الظي  ئن ابغػ ما ًالخٔ ٖلى َضٍ اإلااصة انها لم

اجه،  18و٦ظل٪ الكأن باليؿبت الي اإلاىز٤ الىاةب اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  ٖا٢ه ٖاة٤ صون ال٣ُام بمهامه والؾُما في خالت ٞو

 اإلاظ٦ىعة اهٟا.
 .58م.ؽ. م:  الٗلمي الخغا١. ط.  238
 ، ؾال٠ الظ٦غ.2.12.725مً اإلاغؾىم ع٢م  52ئلى  50اإلاىاص مً أهٓغ   239
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خٗل٤ الامغ هضه اإلاغة بُلب الاهخ٣ا٫ مً م٣غ ٖمله الي م٣غ  جُغ٢ذ اإلااصة الي خ٤ ازغ للمىز٤، ٍو

 : 52-50-51مىاصالتي جدضص مٗاًحره بىو جىُٓمي في  ازغ،

اث  ٟاء بلى وػاعة الٗض٫ والخٍغ ت الكاون اإلاضهُت  -ًىظه اإلاىز٤ َلب الاهخ٣ا٫ ؤو ؤلٖا جدذ  -مضًٍغ

كٗغ عثِـ اإلاجلـ  بقغاٝ الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاٗحن بضاثغة هٟىطها َو

 الجهىي للمىز٣حن بظل٪.

ا بىظهت ًىظه الى٦ُل الٗام للمل٪ َلب الاهخ٣ا٫ ؤو ؤلٖا اث مكٟٖى ٟاء بلى وػاعة الٗض٫ والخٍغ

 . م٨ً لغثِـ اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن مىاٞاة الىػاعة بغؤًه في اإلاىيٕى  هٓغه ٍو

٣ا إلا٣خًُاث ال٣اهىن ع٢م  اإلاكاع بلُه ؤٖاله وهظا اإلاغؾىم، عؤحها في    32.09جبضي اللجىت، ٞو

ٟاء. ٘ اللجىت هخاثج ؤقٛالها َلباث الاهخ٣ا٫ ؤو ؤلٖا ٟاء وبٖاصة الخُٗحن  جٞغ اإلاخٗل٣ت بالخُٗحن والى٣ل وؤلٖا

اث ٢هض جىظُه م٣ترخاجه في اإلاىيٕى بلى عثِـ الخ٩ىمت.  بلى وػٍغ الٗض٫ والخٍغ

ٟاء  الٟٕغ الشاوي :الخ٤ في الٖا

ٟاء الجهاجي مً مماعؾت مهىت الخىز٤ُ، بما بؿبب ْغوٝ صخُت ؤو  ًم٨ً للمىز٤ ؤن ًُلب ؤلٖا

عظت ًٖ بعاصجه. لظل٪ هٓم اإلاكٕغ هظه الخالت ولم ًتر٦ها صون جىُٓم، وظضًغ ْغوٝ ؤزغي بعاصًت ؤو زا

ٟاء ٢ض  ٟاء بطا ػالذ صواُٖه، ٦ما ؤن هظا ؤلٖا باإلقاعة بلى ؤن اإلاكٕغ ؤُٖى بم٩اهُت التراظ٘ ًٖ هظا ؤلٖا

ج ي ٩ًىن بما بُلب مً اإلاىز٤ هٟؿه ؤو بىاء ٖلى َلب مً الىُابت الٗامت ؤو اإلاجلـ الجهىي ؤو الَى

 240للمىز٣حن  وبن ٧ان الىو ال ٌكحر بلى طل٪ نغاخت.

                                                           
 46م.ؽ. م:  ط. مدمض لُضًضي.  240
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ؾىت  70واإلاكٕغ لم ٌٟٛل الخالت التي ج٣ضم ٞحها ؾً اإلاىز٤ خُض ؤلؼمه اإلاكٕغ بطا ججاوػ ؾىه 

 .32.09مً ال٣اهىن  22ؤن ًضلي زال٫ الشالزت ؤقهغ ألاولى وهظا ما ؤ٦ضه اإلاكٕغ في اإلااصة 

 ٫70 خى٫ اب٣اء اإلاكٕغ او ؾماخه للمىز٤ ان ًخجاوػ وهظا اإلا٣خطخى الازحر ًُغح ا٦ثر مً حؿائ 

ؿخمغ في الٗمل،  ؾىت وؤلاصالء بكهاصة الُبُت. 60بل ٧ان مً ألاظغء له جدضًضها في  ؾىت َو

ت  ًجب ٖلى اإلاىز٤ اإلاٟٗى حؿلُم زلٟه ٧ل ؤنى٫ ال٣ٗىص وملخ٣اتها والسجالث والىزاث٤ اإلادْٟى

ه و  مً َٝغ زلٟه بدًىع الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي لضًه وال٣ُم اإلاىصٖت بمدًغ ًى٢٘ مً َٞغ

مد٨مت الاؾخئىاٝ ؤو مً ًىىب ٖىه وممشل ًٖ الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت وعثِـ اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن 

 241ؤو مً ًىىب ٖىه.

 بطا حٗظع خًىع اإلاىز٤ اإلاٟٗى ؤو امخى٘ ًٖ طل٪ هاب ٖىه عثِـ اإلاجلـ الجهىي. 

ٞهل هى اإلاىز٤ الىاثب  جها لم جىضر اإلا٣هىص باإلاىز٤ الخل٠،ان ابغػ ما ًالخٔ ٖلى هضه اإلااصة ا

الؿالٟخحن ؤلظ٦غ ام ًخٗل٤ الامغ باإلاىز٤ الجضًض الظي  20و18او اإلاىز٤ اإلاؿحر َب٣ا إلا٣خًُاث اإلااصجحن 

 242الاجُت بٗض. 57اما ٦ُُٟت الدؿلُم جخم لألخ٩ام اإلااصة  الخ٩ىمتًخم حُِٗىه ب٣غاع لغثِـ 

 الؿغ اإلانهي:بمداٞٓت ٖلى  التزام

٘ ؤلؼم  بالىٓغ لُبُٗت مهىت الخىز٤ُ في خماًت خ٣ى١ ألاٞغاص ٞةن اإلاكٕغ بما له مً ؾلُت الدكَغ

نغاخت ٖلى  24و٢ض هو ماصة  243اإلاىز٤ الٗهغي بٗضم بٞكاء الؿغ اإلانهي الظي ًم٨ً ؤن ًخىنل بلُه.

 ما ًلي:

                                                           

  32.09مً ٢اهىن  23اإلااصة   241

 .64ط.الٗلمي الخغا١ .م.ؽ، م:  242
 .66م.ؽ. م:  مدمض الغبُعي. 243
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٣٘ هٟـ " ًلؼم اإلاىز٤ باإلاداٞٓت ٖلى الؿغ اإلانهي، ما ٖضا بطا هو ال٣ا هىن ٖلى زالٝ طل٪، ٍو

 الالتزام ٖلى اإلاخمغهحن وؤظغاثه"

٦ما ؤن هظا الالتزام ًجض ؤؾاؾه في الُمحن ال٣اهىهُت التي ًاصحها اإلاىز٤ خؿب الهُٛت الىاعصة 

مً ٢اهىن الخىز٤ُ ٖلى الك٩ل الخالي:" ؤ٢ؿم باهلل الُٗٓم ؤن ؤئصي بإماهت وبزالم اإلاهام  13في اإلااصة 

ت بي وؤ ٣٘ هٟـ الالتزام اإلاىَى ن ؤخاٞٔ ٖلى الؿغ اإلانهي، ماٖضا بطا هو ال٣اهىن ٖلى زالٝ طل٪، ٍو

 ٖلى اإلاخمغهحن ٖىضه وؤظغاثه."

باء والجغاخىن  446ٖالوة ٖلى طل٪ هو الٟهل  ت ال٣اهىن الجىاجي ٖلى ما ًلي:" ألَا مً مجمٖى

ء ٖلى ألاؾغاع بد٨م مهىخه ومالخٓىا الصخت و٦ظل٪ الهُاصلت  واإلاىلضاث  و٧ل شخو ٌٗخبر مً ألامىا

ُٟخه الضاثمت ؤو اإلاا٢خت بطا ؤٞصخى ؾغا ؤوصٕ لضًه، وطل٪ في ٚحر ألاخىا٫ التي ًجحز له ٞحها ال٣اهىن  ؤو ْو

ً بلى ؤل٠  كٍغ غامت مً ماثت ٖو ؤو ًىظب ٖلُه الخبلُٜ ٖىه، ٌٗا٢ب بالخبـ مً قهغ بلى ؾخت ؤقهغ ٚو

 صعهم."

ؤن اإلاكٕغ ؤوعص ألاشخام اإلالؼمحن ب٨خمان الؿغ وبالخمًٗ في م٣خًُاث هظا الٟهل ًالخٔ 

-اإلانهي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال ٖلى ؾبُل الخهغ والضلُل ٖلى طل٪ الٗباعة التي اؾخٗملها الٟهل اإلاظ٧ىع 

ت ألاؾغاع اإلاىصٖت ؤي ألاؾغاع التي -و٧ل شخو ٌٗخبر مً ألامىاء ٖلى ألاؾغاع ٦ما ؤن اإلاكٕغ ؤزض بىٍٓغ

بلى اإلاىز٤، وهظه ألاؾغاع هي التي ًخٗحن ٖلى اإلاىز٤ ٦خماجها وبال ٖغى  ًخم بًضاٖها مً َٝغ الؼبىن 

 هٟؿه للمؿاولُت.

 . 244ًمى٘ ٖلى اإلاىز٤ حؿلُم مؿدىضاث ؤو ملخو مجها لٛحر مً له الخ٤ ٞحها َب٣ا لل٣اهىن 

ضم حؿلُمها  حكحر اإلااصة بلى واظباث مً واظباث اإلاىز٤ اإلاٟغويت ٖلُه ،بمداٞٓت ٖلى الىزاث٤ ٖو

 ر مالم ًىو ال٣اهىن ٖلى طل٪ او بمىظب خ٨م ٢ًاجي.للٛح

                                                           
 32.09مً ١. 25اإلااصة   244
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 ٟٕغ الشالض :مؿإولُت اإلاىز٤ ال

ٖٝغ ج٠ُ٨ الٗال٢ت الغابُت بحن اإلاىز٤ و ػبىن م٨خبه ازخالٝ بحن ال٣ٟهاء، خُذ ًغي ظاهب مً 

ال٣ٟه ان ٖال٢ت اإلاىز٤  بؼبىهه، ًجب ؤن جبخٗض جماما ًٖ ال٣ٗض وؤن جسً٘ ل٣ىاٖض اإلاؿاولُت 

اإلاىز٤ ججض ؤؾاؾها في ال٣اهىن مً زال٫ اإلاىاص ؾاب٣ت وال صزل  التزاماثؤن  اٖخباع ، ٖلى الخ٣هحري 

لؼم ٧ل مىز٤ بالخإمحن ًٖ هظه اإلاؿاولُت. غها . ٍو  245 لألَغاٝ في ج٣ٍغ

غي ظاهب آزغ مً ال٣ٟه ٖلى ؤن ٖال٢ت اإلاىز٣حن بؼبىائهم هي ٖال٢ت حٗا٢ضًت ،ٖلى           ٍو

ال٢ت بحن ؤعباب اإلاهً الخغة والؼباثً ٖلى ؤؾاؽ ال٣ٗض ،بياٞت بلى ؤن ٠ الٗاٖخباع ؤن اإلاكٕغ هٟؿه ٦ُ

الؼبىن إلاا ًخىظه بلى م٨خب اإلاىز٤ ،ٌٗخبر ٢ابال لإلًجاب اإلاىظه مً َٝغ هظا اإلاىز٤ للجمهىع، وباو٣ٗاص 

 . 246هظا ال٣بى٫ ًخم ال٣ٗض ٧امل الكغوٍ وألاع٧ان

مىما ٞةن ل٩ل مً  التزاماإلاىز٤ ٩ًىن في الٛالب  ٞالتزامت، طًً الاججاهحن وظه مً الصخٌ ٖو

بخد٤ُ٣ هدُجت واإلاخمشلت في صخت اإلادغع الغؾمي مً الىاخُت الك٩لُت م٘ بض٫ الٗىاًت بسهىم بعقاص 

ُت ،ٞمً زال٫ َبُٗت هظه الالتزاماث ًدبحن ؤجها  ػباثىه وهصخهم ُٞما ًسو البُاهاث اإلاىيٖى

ع ًٖ اإلاد٨مت الابخضاثُت بالغباٍ مً زال٫ ، وفي هظا الهضص ؤوعص خ٨م ناص247مؿاولُت ٣ٖضًت

                                                           
( اإلاخٗل٤ بخدضًض الخض ألاصوى 2013ماعؽ  25) 1434ظماصي ألاولى مً  13ناصع في  2.13.32مً اإلاغؾىم ع٢م  1أهٓغ اإلااصة  245

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  6143للخأمحن اإلاُب٤ ٖلى اإلاىز٣حن؛ الجٍغ ل  15) 1434ظماصي آلازغة  4بخاٍع  .3180(، م 2013أبٍغ

وألازُاء اإلاهىُت للمخمغهحن لضًه،  : ًدضص الخض ألاصوى للخأمحن ًٖ مؿإولُت اإلاىز٤ ًٖ ألايغاع اإلاترجبت ًٖ أزُاةه اإلاهىُت1اإلااصة 

م. 5.000.000وأظغاةه في زمؿت مالًحن )  ( صَع

غ الٗض٫  -ٖىض الا٢خًاء  -ًم٨ً مغاظٗت َظا الخض ألاصوى ٖلى عأؽ ٧ل ؾيخحن  بمىظب ٢غاع مكتر٥ لىػٍغ الا٢خهاص واإلاالُت ووٍػ

ت لل ني للمىز٣حن واللجىت الاؾدكاٍع اث بٗض اؾدكاعة اإلاجلـ الَى مً ال٣اهىن ع٢م    285خأمُىاث اإلادضزت بمىظب اإلااصة والخٍغ

  اإلاخٗل٤ بمضوهت الخأمُىاث. 17.99

 214.215ٖبض اإلاجُض بى٦حر . مغظ٘ ؾاب٤، م:  246 
ش  1.44.99مل٠ ٖضص) 360خ٨م ابخضاتي ناصع ًٖ اإلاد٨مت الابخضاةُت بالغباٍ ع٢م  247 ميكىع ب٨خاب اإلاؿإولُت 04.05.2000(بخاٍع

 .2011.لبنى الىػاوي .صاع الؿالم للُباٖت و اليكغ والخىػَ٘ .الغباٍ .الُبٗت الاولى ٖلى يىء الٗمل ال٣ًاتي  الخأصًبُت للمىز٤
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م٣خًُاجه ان الٗال٢ت الخٗا٢ضًت زابخت بحن الُٝغ اإلاضعي اإلامشل في الؼبىن ،والُٝغ اإلاضعى ٖلُه 

 واإلاخمشل في اإلاىز٤ .

ت ٖىضما ًهضع ٖىه زُإ ج٣هحري ،خُذ ج٩ىن مؿاثلخه في  ٦ما ج٩ىن مؿاولُت اإلاىز٤ ج٣هحًر

ٌ ل٩ل مخًغع مً ٞٗل ٚحره 248لتزاماث وال٣ٗىصمً ٢اهىن الا 77بَاع الٟهل  ، الظي ًخىظب الخٍٗى

 بطا ٧ان هظا الٛحر هى اإلادؿبب اإلاباقغ في الًغع .

التي ٢غعث ؤن اإلاىز٣حن  32-09مً ٢اهىن  ٦26ما ججض هظه اإلاؿاثلت ؤؾاؾها في بَاع اإلااصة 

٤ ٢ىاٖض اإلاؿاولُت مؿاولحن ًٖ ألايغاع التي جيكإ في ؤزُائهم و ؤزُاء اإلاخمغهحن لضًه، وؤ ظغاثه ٞو

 اإلاضًىت، و ًلؼم ٧ل مىز٤ بالخإمحن ًٖ هظه اإلاؿاولُت.

 اوال: قغوٍ ٢ُام اإلاؿإولُت اإلاضهُت للمىز٤.

لُه ٞةن ال٣ىاٖض لم  ًسو اإلاكٕغ اإلاٛغبي مؿاولُت اإلاىز٤ اإلاضًىت بإي م٣خًُاث زانت، ٖو

اإلاؿاولُت ٫، وباٖخباع اإلاؿاولُت ال٣ٗضًت و االٗامت للمؿاولُت اإلاضًىت  هي الىاظبت الخُب٤ُ في هظا اإلاج

ت ج٣ىمان ٖلى هٟـ ألاع٧ان اإلاخمشلت في الخُإ و الًغع و الٗال٢ت الؿببُت بُجهما، ٞؿىٗمل  الخ٣هحًر

 ٖلى صعاؾت قغوٍ ٢ُام اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىز٤ صون جمُحز بحن اإلاؿاولُخحن.

خُإ اإلانهي للمىز٤ ؤو ؤخض اإلاخمغهحن لضًه ؤو وبىاء ٖلُه ٞةن ؤع٧ان اإلاؿاولُت اإلاضهُت جخمشل في ال

ال٢ت ؾببُت ججٗل الًغع هاججا ًٖ الخُإ اإلاىز٤ ؤو مً  ؤظغاثه، ويغع ًلخ٤ بإخض ػبىاثه ؤو الٛحر، ٖو

 مؿاو٫ ٞحهم.

 

                                                           
 : مً ١ ٫ ٕ 77ًىو الٟهل  248

٧ل ٞٗل ٧ل ٞٗل أعج٨به ؤلاوؿان ًٖ بِىت وازخُاع، ومً ٚحر ان ٌؿمذ له به ال٣اهىن ،ٞأخضر يغعا ماصًا أو مٗىىٍا للٛحر ،الؼم 

ٌ َظا الًغع ،اطا جبض ان طل٪ الٟٗل َى الؿبب اإلاباقغ في خهى٫ الًغع .مغج٨به بخٗ  ٍى
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 ٖىهغ الخُأ:

ت لخٟاصي مسالٟت الىهىم  ٌٗض مغج٨با لخُإ منهي بطا لم ًغاعي ؤزىاء مهامه ؤلاظغاءاث الًغوٍع

حن.ال٣اهىهُت  واإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤقاع بلى  و الخىُٓمُت وال٣ىاٖض اإلاُٗىت اإلاىٓمت لٗمل اإلاىز٣حن الٗهٍغ

بلى  15بٌٗ ألازُاء اإلاهىُت للمىز٤ مً زال٫ الباب الشالض  في خ٣ى١ و واظباث اإلاىز٤ في اإلاىاص مً  

 .32-09مً ١ 34

ألازُاء اإلاضهُت  ٞهم ٌؿإلىن ٦ظل٪ ًٖ و٦ما ٌؿإ٫ اإلاىز٣ىن شخهُا ومالُا ًٖ ؤزُائهم،

 .32-09مً ٢اهىن ع٢م  20للمخمغهحن لضحهم وؤظغائهم َب٣ا إلاًمىن اإلااصة 

 ٖىهغ الًغع:

بل ًجب ؤن ًىجم ًٖ هظا الخُإ يغع  ال ٨ًٟي ل٣ُام مؿاولُت اإلاىز٤ اإلاضًىت زبىث زُئه،

هالر ًهِب ؤخض اإلاخٗا٢ضًً ؤو الٛحر في خ٤ مً خ٣ى٢ه ؤو مهلخت مكغوٖت له، ؾىاء ٧اهذ هظه اإلا

ت، و بال اؾخٟذ مهلخت الًغع في مماعؾت صٖىي اإلاؿاولُت.  ماصًت ؤو ٧اهذ   مٗىٍى

والًغع اإلااصي هى الظي ًهِب اإلاًغوع في طمخه اإلاالُت ؤو في ظؿمه، ؤما الًغع اإلاٗىىي ؤو 

كتٍر في  خه، َو ه ؤو خٍغ ألاصبي ٞهى الظي ًهِب اإلاًغوع في هاخُت ٚحر مالُت، ٧الخٗضي ٖلُه في قٞغ

 ًغع ؤن ٢ض و٢٘ ٞٗال ؤو مد٤٣ الى٢ٕى في اإلاؿخ٣بل وهاقئا ًٖ بزال٫ بد٤ ؤو مهلخت مكغوٖت.ال

 الٗال٢ت الؿببُت بحن الخُأ و الًغع.

هي الغابُت التي ججم٘ بحن الخُإ  الٗال٢ت الؿببُت ٦غ٦ً زالض ل٣ُام اإلاؿاولُت   اإلاضهُت للمىز٤،

٩ًىن زُإ اإلاىز٤ هى الؿبب اإلاباقغ في خضور  بمٗجى ؤن الظي اعج٨به اإلاىز٤ و الًغع الىاجج ٖىه،

 الًغع.
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و ٣ً٘ ٖبء بزباث الٗال٢ت الؿببُت ٣٦اٖضة ٖامت ٖلى ٖاج٤ اإلاًغوع. و ٣ً٘ ٖلى اإلاضًً، اإلاىز٤ 

ٖبء ٟٞي هظه الٗال٢ت بطا ؤصعى ٖضم ٢ُامها، وطل٪ بةزباث ؤن ٖضم جىُٟظه لاللتزاماث اإلال٣اة ٖلى 

ٞاإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤزض بال٣ىة ال٣اهغة و  ة ال٣اهغة  ؤو الخاصر الٟجاجي،ٖاج٣ه ٌٗىص بلى ؾبب ؤظىبي ٧ال٣ى 

ؤو بزباجه ؤن الًغع هاجج ًٖ  249الخاصر الٟجاجي و اٖخبرهما ؾىاء في ٖضم جغ٦ُب اإلاؿاولُت الخضًشت،

دت، 28زُإ اإلاًغوع ؤو زُإ الٛحر، ٦ما ان اإلااصة  في ان اإلاؿاولُت اإلاضهُت للمىز٤ ألج٩ىن  ظاءث نٍغ

يخج يغع لألَغاٝ.بال ب  250ٗض ؤن ًهضع خ٨م ٢ًاجي جهاجي ببُالن ال٣ٗض بؿبب زُإ منهي ٍو

 اإلامىىٖاث ٖلى اإلاىز٤ زاهُا : ٢اةمت 

ت مً ال٣ٗىص اإلاغجبُت  ٖلى ٢اثمت مً اإلامىىٖاث،  33و32و31حكمل هضه اإلاىاص مً ابغام مجمٖى

او لٟغوٖه مهلخت شخهُت او  التي ًم٨ً للمىز٤ او لؼوظه او ل٣غابخه باإلاىٟٗت واإلاهلخت الخانت،

غه، مباقغة او ٚحر مباقغة، ختى في خالت وظىص ٖال٢ت مهاهغة بحن اإلاىز٤  خُذ ًمى٘ ٖلُت جل٣ُه وجدٍغ

بمى٘  جهب في هٟـ الؿُا١، 31بحن هاالء الي ٚاًت الضعظت الغابٗت بةصزا٫ الٛاًت، ٦ما ان اإلااصة 

،مً جل٣ي هٟـ ال٣ٗىص مىٗا ألي 251اع اإلاكاع٦تَماعؾىن مهامهم في م٨خب واخض في ااإلاىز٣حن الضًً ً

مداباة ٢ض ج٣٘ مجهم لٟاثضة هاالء ألا٢اعب بلى الضعظت اإلاظ٧ىعة ٌكمل هضا اإلاى٘ مً ؤ٩ًىن قاهضا 

 .252ؤًًا

 ًمى٘ ٖلى ٧ل مىز٤:

                                                           

مً ١ ٫ ٕ الظي هو ٖلى أهه " ال مدل للمؿإولُت اإلاضهُت ئطا ٧ان الًغع ٢ض هخج ًٖ خاصر ٞجاتي أو ٢ىة  95خؿب الٟهل 249 

 ٢اَغة.
 .75م.ؽ، م:  الٗلمي الخغا١. ط.  250
ة ًٖ اإلاكغوٕ: جىُٓمه ألو٫ مغة ٣َٖض اإلاكاع٦ت بحن اإلاىز٣حن ئطا ٧اهىا مُٗىحن بىٟـ ومً مؿخجضاث إلاا ٧ان َظا ال٣اهىن ٖباع  251

ض وس ي ٢اهىن الخىز٤ُ الٗهغي بحن الىا٢٘  الضاةغة الترابُت للمد٨مت الابخضاةُت، ولًمان التزام اإلاىز٣حن بىاظباتهم اإلاهىُت، ٍٞغ

 .174ـ  173ـ  172م:  2005والتر٢ب م٣ا٫ ميكىع بمجلت اإلال٠؛ الٗضص الؿاب٘ أ٦خىبغ 
 .78.79.80م.ؽ، م:  ط.الٗلمي الخغا١.  252
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 ؤن ًدؿلم ؤمىالا ؤو ًدخٟٔ بها م٣ابل ٞىاثض؛ -

 ت ٧اهذ ُٞما لم جسهو له؛ؤن ٌؿخٗمل ولى ما٢خا مبالٜ ؤو ٢ُما جىظض في ٖهضجه بإي نٟ -

جب ٖلُه ويٗها ٞىع  - ؤن ًدخٟٔ باإلابالٜ التي في ٖهضجه لخؿاب الٛحر بإي نٟت ٧اهذ، ٍو

 حؿلمها بهىضو١  ؤلاًضإ والخضبحر.

٣ت جىُٓم وحؿُحر الخؿاب اإلاٟخىح  اإلاىز٤ بهىضو١ ؤلاًضإ والخضبحر بىو  باؾمجدضص ٍَغ

 ًلي: مخٗل٣ت بما اث اًًا،. خضص هضه اإلااصة ٢اثمت مً اإلامىٖى253جىُٓمي

يخج ٖجها ٞىاثض. دخٟٔ بها في خؿابه الخام ٍو  ؤن ًدؿلم اإلاىز٤ ؤمىالا مً اإلاخٗا٢ضًً ؤمىالا ٍو

 لخؿاب الٛحر باي نٟت ٧اهذ. اًدخٟٔ لهاو ٌؿخٗملها في شخيء لم جسهو لها، او 

 بدىُٓمه.ؤلاًضإ اإلابالٜ مً بهىضو١ ؤلاًضإ و الخضبحر َب٣ا إلا٣خًُاث اإلاغؾىم الخام 

 زل٤ خؿاب الىصاج٘ الخام باإلاىز٣حن :

 الُمإهِىتوهضا لخل٤ ًٞاء ٢اهىوي مىاؾب الظي ٌؿاٖض هضه اإلاهً ٖلى الاقخٛا٫ بىٕى مً 

والهضٝ الغثِـ مً طل٪ هى جدحن ألامىا٫ و ال٣ُم التي ًخم بًضاٖها  الش٣ت باليؿبت للمخٗاملحن مٗها،و 

ها لٟاثضتهم ٣ِٞ،وبخاَتها بالًماهاث ال٨ُٟلت بمىا لضحهم، زالر َغ١ ًخم بىاؾُتها  باٖخماص ؾبت نٞغ

 ؤلاًضإ و الخضبحر وهي :

لٟاثضة نىضو١ الاًضإ و بنضاع قُ٪ في اؾم اإلاىز٤ ٚحر ٢ابل للخٓهحر مؿُغا حؿُحرا زانا 

  الخضبحر.

ل لضي نىضو١ ؤلاًضإ و الخضبحر ؤو اإلاغاؾلحن الخابٗحن  ألامغ بالخدٍى

                                                           

( بدىُٓم وحؿُحر الخؿاب اإلاٟخىح باؾم اإلاىز٤ بهىضو١ 2014ماي  14) 1435مً عظب  14ناصع في  2.14.289اإلاغؾىم ع٢م   253

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  6259ؤلاًضإ والخضبحر؛ الجٍغ  .4688(، م: 2014ماي  26) 1435عظب  26بخاٍع
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غ ونل بًضإ ًخًمً ت  اؾم اإلاىز٤ ومغظ٘ الٗملُت، جدٍغ ها وهٍى مً الىصٌٗت  ًاإلاؿخُٟضًوهٖى

 ومبلٛها...،

وججضع ؤلاقاعة في خالت ان اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلاؿخُٟض ٚحر مُاب٣ت، ٞةن نىضو١ ؤلاًضإ، 

ىت الٗامت للممل٨ت في ا٢غب آلاظا٫  .254ٌكٗغ الى٦ُل الٗام للمل٪ و عثِـ اإلاجلـ الجهىي و الخٍؼ

٤ بًضاٖها ٞاإلاىز٤ مل ؼم بخإمحن اإلابالٜ اإلاىصٖت لضًه صازل ؤظل ؤ٢هاه قهغ مً ًىم جىنله بها ًٖ ٍَغ

بهىضو١ ؤلاًضإ والخضبحر، ما لم ًدهل ٖلى بطن ٦خابي ممً له اإلاهلخت، وصون ؤمغ مً الؿُض عثِـ 

مُ٘ اإلاد٨مت التي ٌٗمل بضاثغتها، ٖلى ؤن ال ًخٗضي ؤظل اخخٟاْه بخل٪ اإلابالٜ زالزت ؤقهغ في ظ

 الخاالث .

ش حؿلُمه ألامىا٫،   وإلزباث اإلاسالٟت في خ٤ اإلاىز٤ حٗخمض اإلاد٨مت ٖلى ب٢غاعه ؤو ٖلى م٣اعهت جاٍع

ش بًضإ هظه ألامىا٫  ه، م٘ جاٍع الشابذ بم٣خطخى ال٣ٗض اإلابرم بىاؾُخه ؤو الىنل اإلاؿلم مً َٞغ

وبال ٞةن اإلاسالٟت زابخت ماصام بهىضو١ ؤلاًضإ والخضبحر وطل٪ في خالت ٢ُامه باإلًضإ زاعط ألاظل 

 .255ؤلاًضإ لم ًخم ؤنال

 ًمى٘ ٖلى ٧ل مىز٤:

ؤن ٣ًبل جى٢ُٗا ٖلى ؤوعا١ جخًمً التزاماث ؤو اٖتراٞاث م٘ جغ٥ بُاى في متن الىز٣ُت وال  -

 ؾُما في م٩ان اؾم اإلاؿخُٟض ؤو الضاثً ؤو اإلابلٜ؛

 ٣اها؛ؤن ٌؿخٗحر لكاوهه الخانت اؾم الٛحر في ال٣ٗىص التي ًخل -

                                                           
اث زال٫ ؾىت   254 ، "مٗالم ٖلى صعب ؤلانالح الٗم٤ُ والكامل للمىٓىمت الٗضالت" 2014خهُلت مىجؼاث وػاعة الٗض٫ و الخٍغ

اث. اث. ؤلال٨تروهُتاليسخت  46-م–ؾال  مُبٗت ئلُذ، ميكىع و ػاعة الٗض٫ و الخٍغ غة بمى٢٘ وػاعة الٗض٫ و الخٍغ  مخٞى
للمىز٤ ٖلى يىء الٗمل ال٣ًاتي" صاع الؿالم للُباٖت، الُبٗت ألاولى، الغباٍ،  ًبُتالخأصالىػاوي " اإلاؿإولُت  لبنى الىػاوي -  255

 .43، م: 2011
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ؤن ٌٗغى هٟؿه يامىا ؤو ٦ُٟال بإي نٟت ٧اهذ في ال٣غوى التي ٢ض ًُلب مىه بزباتها في  -

 ال٣ٗض؛

ؤن ًبرم ٣ٖىصا جىهب ٖلى ؤمىا٫ ٌٗلم ؤجها ٚحر ٢ابلت للخٟىٍذ، ؤو ؤن جٟىٍتها ًخى٠٢ ٖلى  -

 بظغاءاث ٚحر مؿخىٞاة؛

 ؤن ًًمً ال٣ٗض م٣خًُاث مً قإجها ؤن جسل بالىٓام الٗام؛ -

ؤن ًبرم ٣ٖىصا لخؿاب مىز٤ ؤو٠٢ ًٖ ٖمله، ؤو ؤن ًدل مدله بإي نٟت ٧اهذ، ما ٖضا بطا  -

 مً هظا ال٣اهىن؛ 20جم حُِٗىه بم٣خطخى اإلااصة 

ؤن ٣ًىم بخًمحن ال٣ٗىص م٣خًُاث جترجب ٖجها مىٟٗت شخهُت له ؤو لؼوظه ؤو ؤ٢اعبه ؤو ؤن  -

 ٌكتٍر ٞحها مىٟٗت لهالر ٚحره؛

جلب الؼبىاء، ؤو ؤن ٌكتر٥ م٘ الٛحر في ا٢دؿام ألاحٗاب واإلاؿخد٣اث التي ؤن ًلجإ بلى ؾماؾغة ل -

 ًسىلها ال٣اهىن؛

ؤن ًدخٟٔ بإنى٫ ال٣ٗىص في ٚحر م٣غ ٖمله ما لم ًاطن له اؾخصىاء بظل٪ مً َٝغ الغثِـ  -

 . 256ي ألاو٫ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاٗحن بضاثغتها م٘ بباٙل الى٦ُل الٗام للمل٪ لضحها وعثِـ اإلاجلـ الجهى 

ػلىا في هضه اإلاىاص ٖلى خاالث اإلاى٘  ٦دالت اإلاى٘ ألاو٫ اإلاخمشل اهه ممىٕى ٖلى اإلاىز٤  ٢بى٫ اوم   

جى٢ُ٘ مً ؤوعا١ جخًمً التزاماث ؤو اٖتراٞاث م٘ جغ٥ بُاى في متن الىز٣ُت في م٩ان اؾم اإلاؿخُٟض او 

بغإ ٣ٖىص ٖلى ؤمىا٫ ٚحر ٢ابلت الضاثً او اإلابلٜ ؤو ا٢تراح هٟؿه ٖلى اإلاخٗا٢ضًً ٦ًامً ؤو ٧اٞل  ؤ

ذ.  للخٍٟى

ما ججضع ؤلاقاعة بلُه في مؿتهل هاجه الى٣ُت ؤن ال٣اهىن هى الظي ًدضص ألامال٥ ٚحر ال٣ابلت   

ذ ٧األعاضخي الجماُٖت وألامال٥ الخبِؿت ٣٦اٖضة ٖامت، وبالخالي ٞاألنل هى ظىاػ بُ٘ اإلال٪ ما  للخٍٟى

                                                           

  32.09مً ١  34اإلااصة  256
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يؿبت لألمال٥ التي ال ًجىػ بُٗها، وبهما ٣ِٞ اإلا٣اًًت لم ٣ًطخي هو ٢اهىوي بسالٝ طل٪، ؤما بال

ٖلحها ٞةهىا وؿخدًغ خ٨م اإلاد٨مت الابخضاثُت بمغا٦ل التي جمذ ماازظة مىز٣ت ب٩ىجها ٢امذ بةهجاػ 

ذ وهى ما ال ًجحزه ال٣اهىن  حر ٢ابلت للخٍٟى  .٣ٖ257ض بُ٘ مىهب ٖلى ؤمال٥ مدبؿت ٚو

وقٛىع  ٣ُم ألازال٢ُت ؤو ٖباعاث مسلت بالخُاء،جًمحن ال٣ٗض ؤمىع مسالٟت لىٓام الٗام و ال

الالتزاماث الىاظب  مً هٟـ ال٣اهىن. 75او اإلااصة 78في اَاع اإلااصة  م٩ان مىز٤ ؤزغ ؤو٠٢ ًٖ ٖمله،

ٖلى اإلاىز٤ مغاٖاتها واخترامها زال٫ مؼاولخه إلاهىخه، وباإلا٣ابل هىا٥ ؤمىع ًمى٘ ٖلُه ال٣ُام بها جدذ 

. وهجض ؤن ٧ل بزال٫ للمىز٤ بالتزاماجه اإلاهىُت ؤو بمباصت 258صًبُت اإلاهىُتَاثلت ٢ُام مؿاولُخه الخإ

الكٝغ وألاماهت والجزاهت وؤٖغا١ اإلاهىت اإلاخٗل٣ت بهلت اإلاىز٤، ؾىاء بؼبىاثه ؤو باإلصاعة ٞةهه ال مدا٫ ؤن 

ِـ ،٦ٗضم الاخخٟاّ بإنى٫ ال٣ٗىص في م٨خبه ما لم ًإطن له مً ٢بل الغث259ًخٗغى للمؿإلت الخإصًبُت

 260ألاو٫ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ اإلاٗحن بضاثغتها و بقٗاع و٦ُل الٗام اإلال٪ وعثِـ اإلاجلـ الجهىي.

ال٣ؿم الشاوي: ازخهاناث اإلاىز٤ وحجُت ال٣ٗىص وخٟٓها وحؿلُم الىٓاةغ   

 واليسخ

 ازخهاناث اإلاىز٤ اإلابدض ألاو٫:

 35اإلااصة 

ص التي ًٟغى ال٣اهىن بُٖاءها ال٣ٗى  -ما لم ًىو ال٣اهىن ٖلى زالٝ طل٪  -ًخل٣ى اإلاىز٤ 

غاٝ في بيٟاء هظا الُاب٘ ٖلحها  ب ألَا الهبٛت الغؾمُت اإلاغجبُت بإٖما٫ الؿلُت الٗمىمُت ؤو التي ًٚغ

سها ويمان خٟٔ ؤنىلها وبدؿلُم هٓاثغ ووسخ مجها. ٣ىم بةزباث جاٍع  ٍو
                                                           

ش  الابخضاةُتخ٨م اإلاد٨مت   257  .11/02/2010بمغا٦ل، بخاٍع
 13، م: 2011ألاولى، الغباٍ،  ٍ للمىز٤ ٖلى يىء الٗمل ال٣ًاتي" صاع الؿالم للُباٖت، الخأصًبُتلبنى الىػاوي " اإلاؿإولُت  258
اإلاهىُت للمىز٤ الٗهغي واإلاؿإولُاث الىاججت في خالت ؤلازال٫ بها " عؾالت لىُل صبلىم  الالتزاماثؾُضي مدمض ٦مل مكِص ي:  259

 .108، م: 2012 -2011اإلااؾتر في ال٣اهىن الخام، ظامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل، 
 .90م.ؽ، م:  الٗلمي الخغا١. ط. 260
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٠ مسخها بىٕى الىع٢ت الحكحر هضه اإلااصة الي  تي ًدغعها وؤال الازخهام الىىعي ؤن ٩ًىن اإلاْى

غ الىع٢ت وهى  ًىظض ماو٘ ٢اهىوي ًدى٫ صون مباقغجه لخل٣حها بدُض بطا هٕؼ مىه الازخهام و٢ذ جدٍغ

 ٖالم بظل٪ ٧اهذ وع٢خه باَلت.

غاٝ.ال  ٟٕغ الاو٫ : ئيٟاء الغؾمُت ٖلى ٣ٖىص ألَا

غاٝ الغاٚبت في طل٪  ًسخو اإلاىز٤ الٗهغي بهٟت ؤؾاؾُت بيٟاء الغؾمُت ٖلى ٣ٖىص ألَا

ُت اجٟا٢اتهم ويبُا لخٗامالتهم،ي اث بُجهم ماها لكٖغ وحٗخبر الىزاث٤ التي ، بما ًمى٘ وكىب اإلاىاٖػ

٣ا للمغاؾم الك٩لُت اإلاُلىبت ٢اهىها، ؤوعا٢ا عؾمُت. ٞما هى بطن مٟهىم الىع٢ت  ًهضعها اإلاىز٤ ٞو

 الغؾمُت؟

 مٟهىم الىع٢ت الغؾمُت 

٠ الىع٢ت الغؾمُت في   ،اث وال٣ٗىص اإلاٛغبي الظي ظاء ُٞهمً ْهحر الالتزام 418الٟهل وعص حٍٗغ

غ " ٟىن الٗمىمُىن الظًً لهم نالخُت الخىز٤ُ في م٩ان جدٍغ الىع٢ت الغؾمُت هي التي ًخل٣اها اإلاْى

 ال٣ٗض، وطل٪ في الك٩ل الظي ًدضصه ال٣اهىن".

 وج٩ىن عؾمُت ؤًًا :

 ألاوعا١ اإلاساَب ٖلحها مً ال٣ًاة في مدا٦مهم.

خ٩ام الهاصعة مً اإلادا٦م اإلاٛغبُت وألاظىبُت ، بمٗجى ؤن هظه ألاخ٩ام ًم٨جها ختى ٢بل ألا 

 261نحروعتها واظبت الخىُٟظ ؤن ج٩ىن حجت ٖلى الى٢اج٘ التي جصبتها.

 قغوٍ الىع٢ت الغؾمُت

مً ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص ال بض ٞحها مً جىاٞغ  ٧418ي حٗخبر الىع٢ت عؾمُت َب٣ا للٟهل 

 ٍ.زالر قغو 

                                                           
٤ُ ، الخٗل٤ُ ٖلى ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص ط ألاو٫ ، اإلا٨خبت ال٣اهىهُت م: ٖبض  261 ؼ جٞى  .340الٍٗؼ
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 .ت مى٠ْ ٖمىمي  ٦خابت الىز٣ُت بمٗٞغ

 .غ الىز٣ُت ٠ بخدٍغ زخهام اإلاْى
ُ
 ا

 .غ الىع٢ت في الك٩ل اإلادضص ٢اهىها  جدٍغ

ال بض بطن مً جىٞغ زالر قغوٍ ختى جدٓى الىع٢ت بهٟت الغؾمُت و٢ض عجب ٖلى جسل٠ هظه 

٣ضاجها لهظه الهٟت. ٗخبر الىع٢ت الغؾمُت وح الكغوٍ ؤو بخضاها بُالن الىع٢ت باٖخباعها وع٢ت عؾمُت ٞو

غاٝ به٩اع ما ظاء ٞحها ، و٦ظل٪ ٖلى  حن بدُض ال ٌؿخُُ٘ ؤخض ألَا حجت وصلُال ٢اَٗا باليؿبت للُٞغ

حرهم بال ؤن ًًُٗ ٞحها بالؼوع و٢ض هو ٖلى هظا اإلا٣خطخى  262الىاؽ ٧اٞت ؾىاء ٧اهىا ؤصخاب الكإن ٚو

لُه ال ٌؿخُُ٘ في مؿتهله بال٣ى٫ بن " الىع٢ت الغؾمُت حجت ٢اَٗت  419الٟهل  ختى ٖلى الٛحر" ٖو

غاٝ  ٤ الظي ًلؼم ألَا هظا الٛحر ؤن ٨ًظب ما جًمىه اإلادغع مً بُاهاث عؾمُت صون ؤن ًدب٘ هٟـ الٍُغ

اجباٖه للىنى٫ بلى الخ٨ظًب وهى مؿُغة الؼوع الٟغعي، بال ؤهه بطا و٢٘ الًُٗ في الىع٢ت الغؾمُت 

إ ماصي، ٞةهه ًم٨ً بزباث طل٪ بىاؾُت قهاصة بؿبب ب٦غاه ؤو اخخُا٫ ؤو جضلِـ ؤو نىعٍت ؤو زُ

ت اإلاىًبُت اإلاخالثمت.  263الكهىص وختى بىاؾُت ال٣غاثً ال٣ٍى

٠ الٗمىمي في ٫.١.ٕ،  264ومنهي خغ ولٗل ابغػ بق٩الُت ًخم صعاؾتها في هضا الؿُا١ مؿالت اإلاْى

غ وجىهُو ٖلى لضي اوظب ٖلى اإلاكٕغ جضاع٥ ألام التي زل٣ذ ظضال ٣ٞهُا ٦بحرا، الخىز٤ُفي ٢اهىن 

٠ ٖمىمي ٦مكٕغ الٟغوسخي و الجؼاثغي.  يابِ ٖمىمي ٚىم مْى

                                                           
٘ اإلاٛغيي و اإلا٣اعن" مُبٗت الىجاح الجضًض الضاع البًُاء.   262 مت التزوٍغ في اإلادغعاث في هُا١ الدكَغ س ي." ظٍغ اللت الاصَع ظىاص بَى

 298.م: 2006الُبٗت الاولى
 104، اإلاهضع الؿاب٤ م: ٖبض اإلاجُض بى٦حر   263

٠ الٗمىمي مً زال٫ الخٍٗغ٠ الظي أُٖاٍ للمىز٤، ٢ض أ٦ض ٖلى 264   ذ نٟت اإلاْى ئن ال٣اهىن الجضًض الظي أؾ٣ِ بك٩ل نٍغ

التي جىو ٖلى أن " اإلاىز٤ ًخمخ٘ أزىاء مؼاولت مهامه" وؾبب ٢ُامه  92نٟت َظا ألازحر أمام ال٣اهىن الجىاتي، وطل٪ مً زال٫ اإلااصة 

مً ال٣اهىن الجىاتي" وبالغظٕى ئلى َظٍ اإلا٣خًُاث الىاعصة في الٟٕغ  267و  263لخماًت التي جىو ٖليها م٣خًُاث الٟهلحن به با

= 
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ال١  غ ال٣ٗىص بحن الخ٣ُُض وؤلَا  الٟٕغ الشاوي : جدٍغ

غ ال٣ٗىص اججاهان ؤؾاؾُان وحٗٝغ ؾاخخه قضا وظظبا ومىاٞؿت  ًخجاطب مجا٫ الخىز٤ُ وجدٍغ

 ا٢خهاصًت: قغؾت حؿخٗمل مبرعاث ٢اهىهُت مسخلٟت للىنى٫ بلى ٚاًاث طاث َبُٗت 

ؿدىض ٖلى الًماهاث التي جسىلها في هٓغهم الىز٣ُت الغؾمُت واإلاكا٧ل التي  الاججاٍ ألاو٫: َو

ُت لل٣ى٫ بًغوعة خهغ ووي٘ ٢ُىص ويىابِ ٖلى مجا٫ الخىز٤ُ بدُض ال ٩ًىن  جسل٣ها هٓحرتها الٗٞغ

هم  للغ٢ابت واإلاؿاولُت مؿدباخا مً ؤي ٧ان بل ال بض مً جىاٞغ الخبرة وال٨ٟاءة في اإلادغعًٍ وزًٖى

ت وبُٖاءه اإلاهضا٢ُت والكٟاُٞت وهي ٧لها قغوٍ مخىاٞغة  اإلاهىُت لخُهحر مجا٫ اإلاٗامالث ال٣ٗاٍع

 .خؿب ؤصخاب هظا الاججاه في الٗضو٫ واإلاىز٣حن

عي الجضًض لِـ ٣ِٞ في ٢اهىن  بل ؤًًا  44.00ومً هظا اإلاىُل٤ ٞهم ٌؿاهضون الخىظه الدكَغ

ـ مبضؤ عؾمُت ال٣ٗىص و  18.00و 51.00في ٢اهىن  مضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت، الظي ٌؿحر هدى اججاه ج٨َغ

 في اإلاجا٫ ال٣ٗاعي م٘ ٖضم الخى٨غ لبٌٗ الجهاث ألازغي التي جخمحز بال٨ٟاءة والخبرة .

م مً ب٢غاعه بإن الخىظه الجضًض ًىدى هدى ب٢غاع مبضؤ الغؾمُت بال ؤهه  الاججاٍ الشاوي: وبالٚغ

 ؤؾباب ًيخ٣ض هظا الخىظه لٗضة

ٞةن الٗالم ًخجه هدى الخ٣لُو مً ؤصواع الضولت ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي  مً ظهت أولى:-

وال٣اهىوي، وؤن الٗىإلات حؿحر في اججاه ٞغى الىمىطط ألاه٩لىؾا٦ؿىوي الظي ٌٗخبر الخضماث ؾى٢ا 

اإلاٟىى خ٣ُ٣ُت زايٗت للٗغى والُلب ول٣ىاٖض اإلاىاٞؿت بُٗضا ًٖ الاخخ٩اع مؿخضال بما طهب بلُه 

ألاوعبي اإلا٩ل٠ باإلاهً الخغة خُض ؤٖض بغهامج ٖمل إلزًاٖها لل٣اهىن ألاوعبي للمىاٞؿت صاُٖا 

                                                                                                                                                                                     
= 

ض مً الخىيُذ عاظ٘  ٟحن الٗمىمُحن. إلاٍؼ ألاو٫ مً الباب الغاب٘ الخام بالجىاًاث والجىذ التي جغج٨ب مً ٢بل ألاٞغاص يض اإلاْى

  .34 – 33. م: 2013ًىلحز  – 6ص مدمض ألامحن ٖضص  –اإلاؿإولُت الجىاةُت للمىز٤  -ٛغبُتم٣ا٫ ميكىع باإلاجلت ال٣ِـ اإلا
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ىُت بلى ال٣ُام بخ٣ُُم ا٢خهاصي لل٣ىاٖض اإلاىٓمت للضزى٫ بلى اإلاهً وقغوٍ ج٣ضًمها  الؿلُاث الَى

حرها التي جدى٫ صون اٖخباعها ؾى٢ا زايٗ ُٗت ٚو ت ل٣ىاٖض اإلاىاٞؿت، للخضماث وبػالت الٗغا٢ُل الدكَغ

غ ال٣ٗىص  ومبكغا بالىخاثج ؤلاًجابُت لهظا الخىظه ٦ما خضر في اؾترالُا خُض بمىٗها الخخ٩اع جدٍغ

غاٝ ؤمام ال٣ًاء مً ٢بل بٌٗ اإلاهىُحن، زًٟذ ج٩لٟتها بدىالي  ت وجمشُل ألَا  .12ال٣ٗاٍع

خباع لم  44.00ٞةن الىهىم ال٣اهىهُت الجضًضة ومجها ٢اهىن  ومً ظهت زاهُت:- جإزظ بٗحن الٖا

ا الٗضًض مً  مدُُها الاظخماعي والا٢خهاصي، خُض بن ال٩لُاث والجامٗاث اإلاٛغبُت جسغط ؾىٍى

غ ال٣ٗىص مجاال زهبا لدكُٛل خاملي ، ال٣اهىهُحن ومً جمذ ًم٨ً ؤن حك٩ل هظه اإلاهً اإلا٩لٟت بخدٍغ

حرها مً زال٫ جي ٧لُاث الخ٣ى١ ٚو وي٘ بٌٗ الكغوٍ التي  الكهاصاث وخل ظؼء مً ؤػمت بُالت زٍغ

             حؿمذ بةصماظهم في ؾى١ الٗمل وفي هٟـ الى٢ذ خماًت خ٣ى١ اإلاخٗا٢ضًً.

ت  وفي اٖخ٣اصي ؤعي ؤن اإلاكٕغ وبن ٧ان مؿ٩ىها بهاظـ جُهحر وجسل٤ُ مجا٫ اإلاٗامالث ال٣ٗاٍع

ضم الخ٨ٟحر  ٞةن طل٪ ال غ ٖو ت مً الٟئاث اإلا٩لٟت بالخدٍغ في مألهم  ًبرع بإي خل ب٢هاء مجمٖى

زهىنا وؤهه في ؾبُل جد٤ُ٣ هضٞه جسُى ٖضة مُُٗاث ٢اهىهُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت ؤعي ؤجها 

 مهمت :

ؤوال : ال٣ى٫ بؿمى اإلادغع الغؾمي ٖلى الٗغفي واٖخباع ألاو٫ هى الخل الكافي لجمُ٘ اإلاكا٧ل التي 

ُت ألن ألا  ضم اإلاىيٖى ًسخل٠ ٦شحرا في ٖالجه ًٖ  و٫ الحؿبب ٞحها الشاوي، هى ؤمغ ُٞه ٦شحر مً الخججي ٖو

ذ بما  الشاوي خُض ه٠٣ ُٞه اًًا ٖلى بظما٫ ما ٌؿخىظب الخٟهُل وببهام ما ٣ًخطخي الخُٗحن والخهٍغ

ًٖ اإلاؿإلت والخإصًب واإلادا٦مت  بمىأيهى خكى وبٟٚا٫ ما ًجب ؤن ًًمً في اإلاتن، ومدغعه لِـ 

 اخُاها. 
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عي الجضًض مسال٠ ل٣اه زاهُا : ت اإلاىاٞؿت وألاؾٗاع، بط ٧ان  6/99ىن الخىظه الدكَغ اإلاخٗل٤ بدٍغ

مً هظا ال٣اهىن ؤن حؿدكحر مجلـ اإلاىاٞؿت، ٦ما ؤن جدضًض الجهاث  16ٖلى الخ٩ىمت َب٣ا للماصة 

غ هظه ال٣ٗىص وحؿٗحرتها ٌٗخبر مسالٟا للماصة  التي جا٦ض ٖلى ؤن جدضًض ؤؾٗاع الخضماث  2اإلا٩لٟت بخدٍغ

٤ اإلاىاٞؿت الخغة هظا ًٞال ًٖ ؤن هظا الىٕى مً الخضماث ٚحر مىهىم ٖلُه في ٢اثمت  ًخم ًٖ ٍَغ

٣ت بمغؾىم  .6-99مً ٢اهىن  83اإلاخٗل٣ت باإلااصة 17/09/2001اإلاىخجاث والخضماث اإلاٞغ

غ  زالشـا:  خذ مجا٫ جدٍغ ٞإها ؤعي ؤًًا ؤن ألاولى ٧ان هى الابخٗاص ًٖ مى٤ُ ؤلا٢هاء والاخخ٩اع ٞو

جي ال٩ لُاث بٗضما ًخم الخ٨ٟحر في زل٤ قٗب زانت بالشىز٤ُ وجضُٖم ال٣ٗىص زهىنا ؤمام زٍغ

 م٣خًُاث اإلاؿاولُت والغ٢ابت والخإمحن وجغ٥ الؿى١ ًٟغػ الهالر والُالر

عابٗا: ؤلاٚغا١ في الغؾمُت وفي اإلاباصت الخ٣لُضًت للشىز٤ُ مً قإهه الخغمان مً هخاثج ومحزاث 

ًٖ اإلادغع الال٨ترووي والخى٢ُ٘ الال٨ترووي ٖلى للخضًض  44.00زىعة الاجها٫ بط ال مجا٫ في ٢اهىن 

ٗاث اإلا٣اعهت التي خاولذ حٗضًل ههىنها بما ًخالثم م٘ ،زالٝ ال٣ىاهحن اإلاضهُت الجضًضة في الدكَغ

ت وازخهاع الى٢ذ واإلاؿاٞاث والخ٩ال٠ُ م٘ يمان في هٟـ الى٢ذ الش٣ت  اإلاخُلباث الجضًضة للؿٖغ

 والكٟاُٞت.

الث  هظا ؤلاق٩ا٫ جٟغيه البيُت الا٢خهاصًت اإلاٛغبُت التي حٗخمض في ظؼء ٦بحر مجها ٖلى جدٍى

الجالُت اإلاىظىصة بالخاعط والتي اججهذ في الؿىىاث ألازحرة بلى الاؾدشماع في ال٣ٗاع إلاا لظل٪ مً صالالث 

مالُت واظخماُٖت وز٣اُٞت ل٨ً ألامغ ال ٩ًىن صاثما بًجابُا ٞؿاخاث اإلادا٦م ال جسلى مً ٢ًاًا ٧ان 

ت ضخُت ها ؤخض ؤٞغاص الجالُت الظًً ًٟىيىن ٖاصة ؤخض ؤ٢اعبهم لخضبحر قاوجهم اإلاالُت وال٣ٗاٍع

 بٗض طل٪ بٗملُت ههب واخخُا٫. الُخٟاظاو 
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ومً زمت ٩ًىن مً ألاًٞل لهم مباقغة حٗا٢ضاتهم بهٟت شخهُت ولى ًٖ بٗض مً زال٫ 

حرها مً ألاصواث الخ٣ىُت الخضًشت ا لتي لم ججض لها م٩اها لخض آلان في اؾخٗما٫ ألاهترهِذ والٟا٦ـ ٚو

٘ اإلاٛغبي ذ الدكَغ  265.بك٩ل واضر ونٍغ

غ ال٣ٗىص وحجُتها  اإلابدض الشاوي: جدٍغ

 جخًمً ال٣ٗىص التي ًخل٣اها اإلاىز٤ ٖلى الخهىم:

ألاب وألام وباقي اإلاى٢ٗحن ٖلى ال٣ٗض، وال ٌؿمذ  اؾمألاؾماء ال٩املت لألَغاٝ بما ٞحها  -

ش وم٩ان بازخهاعها بال بطا ؾب٤ ف جهم وجاٍع ي ال٣ٗض ما ًىضخها مغة واخضة ٖلى ألا٢ل، وبُان مَى

تهم ومغاظٗها وخالتهم الٗاثلُت والىٓام  والصتهم وظيؿُتهم ومهىتهم وهٕى الىز٣ُت الغؾمُت التي جشبذ هٍى

 اإلاالي للؼواط باليؿبت لألَغاٝ ٖىض الا٢خًاء؛

 ؛بُان ؤع٧ان وقغوٍ ال٣ٗض م٘ حُٗحن مدله حُِٗىا ٧امال -

 بُان اإلاغاظ٘ ال٩املت للىزاث٤ التي اؾدىض ٖلحها في ببغام ال٣ٗض؛ -

  ٦266خابت اإلابالٜ اإلاالُت بالخغوٝ وألاع٢ام. -

 الًىابِ الك٩لُت لل٣ٗض الغؾمي :

                                                           
ت ومخُلباث مدمض الخًغاوي ٢اى باإلاد٨مت ؤلابخضاةُت بأيي الجٗض ط. 265 اث ال٣ٗاٍع الخىمُت : ٢غاءة في   ئق٩الُاث جىز٤ُ الخهٞغ

 ٢44.00اهىن 
غاٝ ونٟتهم وأَلُتهم للخهٝغ ومُاب٣ت الىزاة٤ اإلاضلى بها ئلُه ًخد٤٣ اإلاىز٤ جدذ مؿإولُخه مً َى : : 37اإلااصة  266 ٍت ألَا

 لل٣اهىن.

ًجب ٖلى اإلاىز٤ ئؾضاء الىصر لألَغاٝ، ٦ما ًجب ٖلُه أن ًبحن لهم ما ٌٗلمه بسهىم مىيٕى ٣ٖىصَم، وأن ًىضر لهم ألابٗاص 

 وآلازاع التي ٢ض جترجب ًٖ ال٣ٗىص التي ًخل٣اَا. 

ىز٤ بترظمان م٣بى٫ لضي اإلادا٦م ٖىض وظىص نٗىبت في الخل٣ي. وفي خالت حٗظع وظىص جغظمان، ًم٨ً ٌؿخٗحن اإلا: : 38اإلااصة 

ُت ٢بىله مً َٝغ اإلاٗني بالترظمت.  الاؾخٗاهت ب٩ل شخو ًغاٍ اإلاىز٤ أَال لل٣ُام بهظٍ اإلاهمت قٍغ

 ٌكتٍر في الترظمان أو الصخو اإلاؿخٗان به أن ال ٨ًىن قاَضا أو له مهلخت في ال٣ٗض. 
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ًخل٣ى اإلاىز٤ الٗهغي بقهاصاه ٖلى ال٣ٗىص والغؾىم بك٩ل اهٟغاصي صون جى٠٢ ٖلى ٚحره ٦ما 

اإلاىٓم إلاهىت الخىز٤ُ ٚحر ؤهه ًٟترى خًىع  09-32 م ع٢ مً ٢اهىن 35و36ههذ ٖلى طل٪ اإلااصة

غاٝ ظمُٗا بلى ظاهب اإلاىز٤ في مجلـ ال٣ٗض،   ألَا

حن هي اللٛت الٗغبُت 267وبسهىم لٛت  غ اإلادغعاث الهاصعة ًٖ اإلاىز٣حن الٗهٍغ جماقُا  268جدٍغ

ؤٚلب ال٣ٗىص م٘ ههىم صؾخىع الضولت التي جىو ٖلى ؤن اللٛت الٗغبُت هي لٛخىا الغؾمُت وما ػالذ 

ل في اإلاغا٤ٞ الٗامت مُلبا ـــالخىز٣ُُت بلى الُىم جهضع بالٟغوؿُت وجب٣ى اللٛت الٗغبُت ٧لٛت للخٗام

ا لل٨شُ ً ختى ًخم الاؾخٛال٫ بمًمىهه ألاقمل.ــــيغوٍع  ٍغ

 ًخل٣ى اإلاىز٤ بقهاصاه باهٟغاص َب٣ا لألخ٩ام الباب الشاوي والشالض مً ال٣ؿم الشاوي مً ٢اهىن ع٢م

 مً هٟـ ال٣اهىن  44اإلاىٓم إلاهىت الخىز٤ُ ههذ اإلااصة 32-09

"ًجب ٖلى ا إلاىز٤ ؤن ًى٢٘ ال٣ٗض ٞىع ؤزغ جى٢ُ٘ لألَغاٝ ٨ًدؿب ال٣ٗض الهبٛت الغؾمُت  

ش جى٢ُ٘ اإلاىز٤"   ابخضاء مً جاٍع

دت لجىهغ  ت في ألانى٫ بم٨خب اإلاىز٤، وفي هظا ما ُٞه مً اإلاسالٟت الهٍغ ٦ما جٓل مدْٟى

ٗت ؤلاؾالمُت اإلاد٩ىم ب٣ىله حٗالى ، " ؤلازباث في ا " و٢ىله "  269وأقهضوا صوي ٖض٫ مى٨ملكَغ

 .270"واؾدكهضوا قهُضًً مً عظال٨م

                                                           

دت لىهىم صؾخىع الضولت لضي ٧ان لؼاما ٧1925اهذ اللٛت الٟغوؿُت هي الؿاةضة َب٣ا لٟهى٫ ْهحر 267  م،وفي َظا مسالٟت نٍغ

ُت ب٣ي زاعظا  ب و اإلاٛغبت و الخىخُض. الا أن ٢ُإ الخىز٤ُ هٓغا لٓغوٝ طاجُت و مىيٖى ٖلى اإلاكٕغ أن ًخماش ى م٘ ؾُاؾت الخٍٗغ

. بدىُٟظ ٢اهىن 2011هىهمبر 22.اإلاىا1432٤ٞطي الدجت  24الهاصع في  1.11.179ر الكٍغ٠ ع٢مالٓهح ًٖ َضٍ الؿُاؾت، ختى نضوع 

 اإلاخٗل٤ بدىُٓم مهىت الخىز٤ُ. 32.09ع٢م 
اإلاخٗل٤ بدىُٓم مهىت الخىز٤ُ "جدغع ال٣ٗىص و اإلادغعاث باللٛت الٗغبُت وظىبا، الا ئطا ازخاع  32.09مً ٢اهىن ع٢م 42اإلااصة  268

ا  َغ غاٝ جدٍغ  بلٛت أزغي"الَا
 .2ؾىعة الُال١ : مً آلاًت   269
 .281ؾىعة الب٣غة مً آلاًت  270
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 الٟٕغ ألاو٫: الخل٣ي الاهٟغاصي

مؿإلت الخل٣ي الاهٟغاصي. ٞاإلاٗلىم مً مىهجُت  271بن ؤهم ما ًمحز الخىز٤ُ ًٖ الخىز٤ُ الٗضلي

ؤن جخهضع بظ٦غ اؾمي الٗضلحن وصاثغة اهخهابها وجظًل  ًجب 272الخىز٤ُ الٗضلي ؤن الىز٣ُت الٗضلُت

بك٩لها وجى٢ُٗهما بط حٗخبر هظه البُاهاث مً ؤهم الًىابِ الخىز٣ُُت ألاؾاؾُت. التي ًاصي بٟٚالها بلى 

مً اإلاغؾىم الخُب٣ُي لل٣اهىن اإلاىٓم  25اإلاـ بال٣ىة ؤلازباجُت للىز٣ُت ٞخهحر باَلت. و٢ض هو الٟهل 

هخهابها واإلا٨خب  لخُت الٗضالت ٖلى
ٌ
ؤهه " حكخمل الىز٣ُت في َلُٗتها ٖلى اؾمي ٖضلي الخل٣ي وصاثغة ا

 . 273اإلاُٗىحن ُٞه"

، وال ًخى٠٢ ٖلى آزغ ٦ما ههذ ٖلى 274ؤما في الخىز٤ُ الٗهغي ٞالخل٣ي ال ًخم بال بمىز٤ واخض

ا٫ مؿاٖضة بال٣ى٫ ، "ال ٌكتٍر لصخت الغؾىم ، وفي ٧اٞت ألاخى  21طل٪ ال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل 

 مىز٤ زان".

اهٟغاصًا صون ع٢ابت مً ٢اضخي  بهضوع مدغعاث اإلاىز٣حن اإلاخل٣اث ٞاإلاكٕغ اإلاٛغبي ٌؿمذ   

م ؤن الخل٣ي ٞحها ًخم زىاثُا بال في الخاالث  الخىز٤ُ، بِىما ًىظب هظه الغ٢ابت ٖلى وزاث٤ الٗضو٫ ٚع

حن ال جدمل 275الاؾخصىاثُت م ؤجها وزاث٤  ٢اهىها، ٞىزاث٤ وعؾىم اإلاىز٣حن الٗهٍغ ؾىي جى٢ُ٘ اإلاىز٤ ٚع

ٞالخىز٤ُ الٗهغي بط ٌٗخمض الخل٣ي الاهٟغاصي  عؾمُت ال ًًُٗ ٞحها بال بؿلى٥ مؿُغة الؼوع ٦ما ج٣ضم.

                                                           

ظا عاظ٘ ئلى الهٟت الغؾمُت   271 حٗخبر اإلادغعاث الٗضلُت مً بحن الاصلت ال٨خابُت التي ٌٗخمض ٖليها ألاٞغاص في ئزباث خ٣ى٢هم، َو

ز٣ُت اإلادغعة مً َٝغ الٗضو٫ الهبٛت الغؾمُت بمىظب التي جخمخ٘ بها اإلادغعاث الٗضلُت، خُض أن اإلاكٕغ اإلاٛغيي أيٟى ٖلى الى 

ا  16.03مً ٢اهىن ع٢م  35271ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة  َغ ؤلاظغاءاث وو٤ٞ الك٩ل  باختراماإلاخٗل٤ بسُت الٗضالت بكٍغ أن ًخم جدٍغ

 الظي ًدضصٍ ال٣اهىن وأن ًخم اإلاساَبت ٖليها مً َٝغ ٢اض ي الخىز٤ُ.
 .٤ُ221 الٗهغي اإلاٛغيي مغظ٘ ؾاب٤ م: ٖبض اإلاجُض بى٦حر ، الخىز  272
م ( بخُب٤ُ أخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  2008أ٦خىبغ  28َـ ) 1429في قىا٫  28الهاصع في  378،08،2مً اإلاغؾىم ع٢م  21مً الٟهل   273

ضة الغؾمُت ٖضص  03،16 ش  5687اإلاخٗل٤ بسُت الٗضالت . واإلايكىع بالجٍغ  4403َـ . م:  1429طو الدجت  2. الهاصع بخاٍع
 .222ٖبض اإلاجُض بى٦حر الخىز٤ُ الٗهغي اإلاٛغيي مغظ٘ ؾاب٤ م:   274
 .107مدمض الغبُعي ، م.ؽ. م:  275
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دت اإلاىٓمت لإلزباث في الكٕغ ؤلاؾالمي. ٢ا٫  ت مً ال٣ىاٖض الهٍغ مبضؤ للٗمل ، ًسال٠ بظل٪ مجمٖى

 ال٣اضخي ؤبى ب٨غ ابً الٗغبي اإلاٗاٞغي :

ب هللا حٗالى الكهاصاث بد٨مخه في الخ٣ى١ اإلاالُت والبضهُت والخضوص ٞجٗلها في ٧ل ًٞ " عج

 .276قهُضًً بال في الؼها ٞةهه ٢غن زبىجا بإعبٗت قهضاء جإ٦ُضا في الؿتر"

ؤن ٌؿخٗحن بترظمان م٣بى٫ لضي اإلادا٦م ٖىض وظىص  ٦38ما ًم٨ً للمىز٤ َب٣ا ال خ٩ام اإلااصة 

ٗظع وظىص جغظمان ًم٨ً الاؾخٗاهت ب٩ل شخو ًغاه اإلاىز٤ ؤهال لل٣ُام نٗىبت في جل٣ي، وفي خالت ح

ُت ٢بىله مً َٝغ اإلاٗجي بالترظمت ٦ما ٌكتٍر في جغظمان ؤو الصخو اإلاؿخٗان به  بهظه اإلاهمت ، قٍغ

 ان ال ٩ًىن قاهضا ؤو له مهلخت في ال٣ٗض.

غ ال٣ٗىص ل٨ً ؤلاق٩ا٫ ألاو٫ الظي ًُغح هٟؿه هىا هى : هل اإلاىز٤ "الٗهغي" ًجى  ػ له جدٍغ

 اإلاىهبت ٖلى بُ٘ ٣ٖاع في َىع الاهجاػ؟

 !!ًُب٤ ٖلى ال٣ٗاع ٚحر اإلاد44.00ٟٔهظا الؿاا٫ ًجض مغظُٗخه في ٧ىن ٢اهىن 

ؤو ختى مكغوٕ ال٣اهىن الجضًض ال ٌؿٟٗان لل٣ى٫  24/5/1925بن ال٣اهىن اإلاىٓم إلاهىت الخىز٤ُ 

غ ال٣ٗىص اإلاخٗل٣ت بال٣ٗاع  ؿخصىُان جدٍغ ٚحر اإلادٟٔ مً ازخهام اإلاىز٤ الظي ال ًىُل٤ بال بظل٪ َو

بهُٛخه الٗامت و٦ظا اإلاغؾىم  44.00بٗض بًضإ مُلب لخدُٟٔ ال٣ٗاع، باإلا٣ابل هجض ؤن ٢اهىن 

 الخُب٣ُي اإلاكاع بلُه، ؤٖاله ؤُُٖا هظا الازخهام للمىز٤ .

غ ٣ٖض ابخضاجي ؤو جهاجي لبُ٘ ٣ٖاع في َىع  ؤلاهجاػ وهى ٚحر  ٠ُ٨ٞ ًخإحى للمىز٤ ال٣ُام بخدٍغ

ل٠ ويُٗخه اإلااصًت وال٣اهىهُت ٚمىى ولبـ واوٗضام زباث, في الى٢ذ الظي ؾ٩ُىن ُٞه هظا  مدٟٔ ٍو

 اإلاىز٤ مؿاوال ًٖ مًمىن هظا ال٣ٗض؟
                                                           

ش ط  276  .251. م: 1ابً الٗغيي ـ أخ٩ام ال٣غآن ـ صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث لبىان بضون جاٍع
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غ ال٣ٗىص  الٟٕغ الشاوي : ٦ُُٟت جدٍغ

حن هجض ؤجه 35بالغظٕى بلى م٣خًُاث اإلااصة      ا حكحر مً ال٣اهىن اإلاىٓم إلاهىت اإلاىز٣حن الٗهٍغ

غ ال٣ٗىص ٖلى الك٩ل آلاحي :  بلى ٦ُُٟت جدٍغ

  جخًمً ال٣ٗىص التي ًخل٣اها اإلاىز٤ ألاؾماء ال٩املت لألَغاٝ وباقي اإلاى٢ٗحن ٖلى ال٣ٗض م٘ بُان

 277مىاَجهم.

  وجدضص بضون جغ٥ بُاى باؾخصىاء ما بحن ال٣ٟغاث والبىىص وفي هظه الخالت ًىي٘ زِ ٖلى

 البُاى.

 ج٨خب  اء بال بطا ؾب٤ في ال٣ٗض ما ًىضخها مغة واخضة ٖلى ألا٢ل.ال ٌؿمذ بازخهاع ألاؾم

 اإلابالٜ اإلاالُت بالخغوٝ وألاع٢ام.

 .غاٝ له ؤو بلى ؤهه ٖٝغ بمًمىهه مً َٝغ اإلاىز٤  ٌكاع في ال٣ٗض بلى ٢غاءة ألَا

 ،غاٝ والكهىص بطا ٧اهىا زم اإلاىز٤ ًجب وي٘ الخى٢ُٗاث ال٩املت ٖلى  جدمل ال٣ٗىص جى٢ُ٘ ألَا

 ىص بمضاص ٚحر ٢ابل للمدى.ال٣ٗ

  .٪غاٝ ًجهل اللٛت التي خغع بها ال٣ٗض ٌكهض ٖلُه اإلاىز٤ بظل  وبطا ٧ان ألَا

 .م٨ً له ؤن ٌؿخٗحن بترظمان م٣بى٫ لضي اإلادا٦م  ٍو

  كهض غاٝ ال ًدؿً الخى٢ُ٘ ؤو حٗظع ٖلُه ٞةهه ًً٘ بهمخه ٖلى ال٣ٗض َو وبطا ٧ان ؤخض ألَا

 ٖلُه اإلاىز٤ بظل٪.

  قاعة بلى الخحز الٟاٙع مً ال٨خابت م٘ بُان ٖضص الخٍُى التي ويٗذ ٖلُه، ًسخم ال٣ٗض باإل

غاٝ واإلاىز٤ بةمًائهم ٖلى هظه ؤلاقاعة. ى٢٘ ألَا كاع بلى ال٩لماث وألاع٢ام اإلاكُب ٖلحها ، ٍو  َو

                                                           
، 2م ومكغوٕ ٢اهىن جىُٓم اإلاهىت ٍ  1925ماًى  04أخمض أبى الٗال : مباصب الخىز٤ُ الٗهغي مً زال٫ ٢غاءة ه٣ضًت لٓهحر   277

 .38م م:  2009\َـ 1430
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غه لل٣ٗىص وجىز٣ُه للخ٣ى١ والٗهىص ًخٗحن ٖلُه مغاٖاة ألامىع الخالُت :  ٞاإلاىز٤ ٖىض جدٍغ

غاٝ. مً خُض َىٍت :أ  ألَا

غاٝ ال٣ٗض مً خُض ط٦غ ألاؾماء ال٩املت ل٩ل اإلاى٢ٗحن  ٖلى اإلاىز٤ ؤن ًًبِ الهىٍت ال٩املت أَل

ىُت. جهم ونٟتهم ومهجهم وؤع٢ام بُاث٣هم الَى  ٖلى ال٣ٗض صون ازخهاع م٘ ط٦غ مَى

 مً خُض يبِ مدخىٍاث ال٣ٗض. :ب

 بطا ٧ان ال٣ٗض ، " هى جىا٤ٞ بعاصجحن ٖلى بخضار ؤزغ ٢اهىوي".

ٞٗلى اإلاىز٤ ؤن ًغاعي في طل٪ قغوٍ بوكاء ال٣ٗض اإلاخمشلت في التراضخي و ألاهلُت واإلادل والؿبب 

 وع٦ً الك٩لُت في ال٣ٗىص الك٩لُت وع٦ً الدؿلُم في ال٣ٗىص الُٗيُت.

هتهاثه مً ٦خابت اإلادغع وؤزىاء ٢غاءجه ٖلى 
ٌ
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاىز٤ ٢ض ًٟاظإ ؤخُاها بٗض ا

غاٝ ؤهه  حر ص٤ُ٢ ، لظل٪ مىده اإلاكٕغ في ألَا ؾخٗمل حٗبحرا ٚامًا ٚو
ٌ
وسخي ٧لمت مً ال٩لماث ، ؤو ا

٤ ؤلاخاالث.  278هظه الخالت وؾُلت ٢اهىهُت ، لخضاع٥ ألامغ وطل٪ ًٖ ٍَغ

ض خظٝ ؤو قُب ٧لمت مً ال٩لماث ، ٖلُه ؤن ًتر٦ها ْاهغة للى٢ٝى ٖلى  لى اإلاىز٤ الظي ًٍغ ٖو

يبػي ؤًًا وي٘ بُان بٗ ض ال٩لماث اإلاكُىبت في آزغ اإلادغع م٘ الخهض٤ً ٖلُه مً ٢بل ٖضصها ، ٍو

خترام هظه اإلا٣خًُاث ًيبػي ؤن ًب٣ى للؿلُت 
ٌ
ً. وما ًترجب ٖلى ٖضم ا اإلاىز٤ ، وباقي اإلاى٢ٗحن آلازٍغ

ت لل٣اضخي.   279الخ٣ضًٍغ

                                                           
 .127مدمض الغبُعي ، ألاخ٩ام الخانت باإلاىز٣حن واإلادغعاث الهاصعة ٖنهم ، اإلاهضع الؿاب٤ م:   278
 32.09مً ٢اهىن  14و40و39اإلاىاص   279



 

 

194 

ماي  4اإلا٨غؾت في ههىم ْهحر  280وعٚبت مً اإلاكٕغ اإلاٛغبي في ججاوػ هظه ألاويإ الكاطة   

غ وزاث٣هم  32.09 مً ٢اهىن ع٢م 42م ٣ٞض جضزل مً زال٫ اإلااصة  1925 التي ؤوظبذ ٖلى اإلاىز٣حن جدٍغ

ب  باللٛت الٗغبُت ٣٦اٖضة ٖامت ٖلى ؤهه ًغزو لهم اؾخصىاء ٦خابتها بلٛت ؤزغي ٚحر الٗغبُت بطا ٚع

غاٝ في طل٪. ٦ما جىلى اإلاكٕغ في اإلااصة  غ ال٣ٗىص 41ألَا و ؤخ٩ام الخاالث  بًغاص يىابِ ال٨خابت وجدٍغ

 .                                                              281م1925واإلالخ٣اث و ؤلاياٞاث و الدكُُب بخٟهُل ؤ٦ثر م٣اعهت م٘ م٣خًُاث ْهحر ماي 

ب الخىز٤ُ.  أوال :هٓغة ًٖ مؿاع حٍٗغ

غها بلٛت جدغع ال٣ٗىص واإلادغعاث باللٛت الٗغبُت وظىبا، بال بطا از: 42اإلااصة  غاٝ جدٍغ خاع ألَا

 ؤزغي.

ت ، ؾُُغة خاولذ اإلاـ ب٩ل ما ًخٗل٤  ل٣ض زً٘ اإلاٛغب خىالي هه٠ ٢غن للؿُُغة الاؾخٗماٍع

بسهىنُت اإلاجخم٘ اإلاٛغبي ٦بلض مؿلم مال٩ي اإلاظهب، وحٗخبر لٛت جىانله وؤنالخه ؤهم ما جُاولذ 

لًاص التي هي لٛت الكٗب وبخال٫ لٛت ٖلُه بصاعة اإلاؿخٗمغ ، خُض ٖمل هظا ألازحر ٖلى ب٢هاء لٛت ا

بت ٖلُه جداو٫ ٞغوؿت ٧ل هىاحي الخُاة الاظخماُٖت والا٢خهاصًت للمٛغب وطل٪ مً زال٫ لٛت  ٍٚغ

 ٞغوؿُت اؾخٗاعتها ؾلُاث الخماًت مً بلضها بلى بلض ًدىا٢ٌ ُٞه طل٪.

 وبدهى٫ اإلاٛغب ٖلى الاؾخ٣ال٫ باصع بلى جضُٖم طل٪ مً زال٫ الخسلو مً ٧ل يغوب

ب وجضُٖم اللٛت الٗغبُت في مسخل٠ ال٣ُاٖاث اإلاٛغبُت ؤخض  الاؾخٗماع؛ خُض ق٩لذ مؿإلت الخٍٗغ

الاهخماماث ألاؾاؾُت ، وؤيخى بظل٪ الخٍٗغب ٦ًغوعة ملخت ووا٢ٗا ملؼما جخُلبه مُُٗاث الخ٣ضم 

                                                           
حن هي الٟغوؿُت َب٣ا إلاا هو ٖلُه الٟهل  280 ،" ئطا ٧ان أخض  280الظي ٣ًى٫  1925ر مً ْهح 22ئن لٛت ٣ٖىص اإلاىز٣حن الٗهٍغ

اإلاخٗا٢ضًً أو أخض الكهىص ال ًدؿً ال٨الم باللٛت الٟغوؿُت ٞاهه ًجب ٖلى اإلاىز٤ أن ٌؿخٗحن بترظمان ٢ًاتي أو بترظمان مدل٠، 

ًإصي الُمحن وئطا لم ٨ًً َىا٥ جغظمان ٢ًاتي أو مدل٠ في اإلاضًىت التي ًباقغ ُٞه اإلاىز٤ أٖماله ، ُٞم٨ً له أن ًيخضب جغظماها 

 .227أمامه لهظا الٛغى". ٖبض اإلاجُض بى٦حر ، الخىز٤ُ الٗهغي اإلاٛغيي مغظ٘ ؾاب٤ م: 
 مىه. 26ؾُما الٟهل ال  281
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ب الخىز٤ُ وبن ٧اهذ م٣ُٗاجه جدى٫ صون  الخًاعي، ت مً ألاؾـ التي جاؾـ لخٍٗغ  جٟخًُه مجمٖى

ب.  الخٍٗغ

ب الخىز1٤ُ  .:ألاؾـ ال٣اهىهُت لخٍٗغ

ب، خُض  1965بن ؤو٫ هظه ألاؾـ هجض ٢اهىن  الظي هى بمشابت ٢اهىن اإلاٛغبت والخىخُض والخٍٗغ

٤ ال٣ًاء  جبجى هظا ال٣اهىن اللٛت الٗغبُت ٧لٛت للمضاوالث ونضوع ألاخ٩ام ، طل٪ ؤن خؿاؾُت مٞغ

ـ لٛت البالص في هظا ا  282لهضص.ج٣خطخي بالًغوعة ج٨َغ

باإلياٞت بلى طل٪ هجض بٌٗ ألاؾـ التي لها ٖال٢ت زانت بالخىز٤ُ هسو بالظ٦غ الضوعٍاث 

التي جهضع ًٖ الىػاعة الىنُت ٖلى الخىز٤ُ ؛ طل٪ ؤهه هٓغا للمهمت الجؿُمت اإلاؿىضة بلى اإلاىز٣حن 

اللٛت الٗغبُت اإلاخمشلت في جل٣ي ال٣ٗىص وبُٖائها الهُٛت ويبِ خ٣ى١ ؤصخابها وهٓغا ألهمُت اٖخماص 

ُٗت، ٣ٞض نضعث  في هظا اإلاجا٫ العجباَه بال٣اهىن ٦إخض ال٣ىىاث التي ج٨غؽ اؾخ٣اللُت اإلاٛغب الدكَغ

ش  َلب مً زاللها وػٍغ الٗض٫  2\2236ٖضص  1986ـ  06ـ 20ًٖ وػٍغ الٗض٫ صوعٍخحن ألاولى نضعث بخاٍع

حن الٗاملحن بضاثغة هٟىطهم  بما مً الى٦الء الٗامُحن للمل٪ لضي مد٨مت الاؾخئىاٝ بةقٗاع اإلاىز٣

ب مهالخها ال٣اهىهُت ؾُٗا إلاؿاًغة اإلاىز٣حن لهظه  ت التي ٢غعث حٍٗغ ت اإلاداٞٓت ال٣ٗاٍع اجسظجه مضًٍغ

 الخُىة.

بلى الى٦الء الٗامحن للمل٪ إلقٗاع اإلاىز٣حن  1994ـ  09ـ  30والشاهُت وهما وػٍغ الٗض٫ ؾىت 

غ ما ٌٗغى ٖلحهم مً قهاصاث و  ٣ٖىص باللٛت الٗغبُت وطل٪ جماقُا م٘ اإلا٣ىماث بًغوعة جدٍغ

سُت واإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت للمٛغب، َبٗا م٘ مغاٖاة اإلا٣ىماث الش٣اُٞت. ت والخاٍع  الخًاٍع

                                                           
به الؿىت الجامُٗت 282 ، قٗبت  2008\2007َكام ؾىؽ ، عؾالت اإلااؾتر جدذ ٖىىان الخىز٤ُ الٗهغي باإلاٛغب وم٣ُٗاث حٍٗغ

 .24ض هللا ، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت بٟاؽ،  م: ال٣اهىن الخام بجامٗت ؾُضي مدمض بً ٖب
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ب2  .: اإلا٣ىماث الش٣اُٞت للخٍٗغ

ال ق٪ ؤن اٖخباع ألامت وخضة مخ٩املت و٦ُان جىههغ بًٗها في بٌٗ، ٣ًخطخي اخخٟاّ هظه    

ت ألامت ٖلى م٣ىماث ه خباع الخىٕى الًامً للخٟاّ ٖلى الهٍى ظه الىخضة التي ًجب ؤن جإزظ بٗحن الٖا

ختى ال ج٩ىن وخضة وهمُت ، ٞالٗغبُت ٧لٛت عؾمُت ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى طل٪ حٗخبر ؤخض ع٧اثؼ هظه 

الىخضة التي ٧اهذ مؿتهضٞت بالضعظت ألاولى مً َٝغ اإلاؿخٗمغ ٧لٛت حؿتهضٝ ال٨ٟغ والىظضان ٞلم 

٣ل في ًىم مً ألاًام ومً زم ـــــٛغب ؾِؿخــم ؤن اإلاـــــض بضا مً مداعبتها زهىنا وؤن ٞغوؿا حٗلــــًج

ذ ٧ان ٢ض ٖبر ٖىه بِىى ٧ىػٍغ  يغوعة جغ٥ ٖامل مً ٖىامل هظه الخبُٗت وهظا ما وؿدكٟه مً جهٍغ

لحها ؤن حٗىيها بةمبراَ ىعٍت ؾاب٤ بٟغوؿا خُض اٖخبر ؤن ٞغوؿا زؿغث امبراَىعٍت ؾُاؾُت ٖو

 283ز٣اُٞت.

ت مً البُاهاث التي حك٩ل يىابِ  ؤزىاء نُاٚت ال٣ٗىص ال بض للمىز٤ ؤن ًلتزم بمغاٖاة مجمٖى

 ويماهاث صخت اإلادغع الظي ًدغعه وؾيخُغ١ بلحها في هظه ال٣ٟغة.

 زاهُا : ٦ُُٟت جل٣ي اإلاىز٤ للمدغعاث

ترامها، ختى ج٩ىن ل٣ض اؾخلؼم اإلاكٕغ اإلاٛغبي يىابِ ٢اهىهُت زانت ًجب ٖلى اإلاىز٣حن اخ

 مدغعاتهم صخُدت وزالُت مً ٧ل ُٖب ًىا٫ مً حجُتها .

ش اإلادغع، هٓغا إلاا له مً صوع مهم في خؿم بٌٗ  وهظه الًىابِ ال٣اهىهُت، مجها ما ًخٗل٤ بخاٍع

اث، ت مضي اخترام اإلاىز٣حن  اإلاىاٖػ ومجها ما ًسو م٩ان جىز٤ُ الاجٟا١، هٓغا إلاا له مً ؤهمُت في مٗٞغ

 إلاخٗل٣ت باالزخهام الترابي.لل٣ىاٖض ا

                                                           
ب والخلُٟت الؿُاؾُت؛ مجلت ٖالم التربُت الٗضص ألاو٫  283 ً ، الخٍٗغ  .56م:  1956بىقُٗب الٍؼ
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ت  ت مً البُاهاث ؤلالؼامُت، زهىنا ما ًخٗل٤ بهٍى ٦ما ًجب ؤن ًخًمً ال٣ٗض مجمٖى

غاٝ . التي ًجب ؤال ًخم جٓمُجها في اإلادغع الا بٗض الخإ٦ض مً صختها مً َٝغ اإلاىز٤ و طل٪ جدذ 284ألَا

 مؿاولُخه.

، بال بٗض 285ؤؾدىض ٖلحها في ببغام ال٣ٗض ٦ما ال ًم٨ىه ان ًًمً البُاهاث اإلاخٗل٣ت بالىزاث٤ التي

ما ٢ض ٌٗتري بخضي  ا٦دكاٝجإ٦ضه مً صختها، مما ًدمله مؿاولُت ظؿُمت زهىنا ؤمام ٖضم 

 ؤخُاها ٖلى طوي الازخهام. ا٦دكاٞهاإلادغعاث اإلاضلى بها، مً جؼوٍغ ًهٗب 

غاٝ والؼبىاء وال ٦43ما ؤوظبذ اإلااصة  كهىص في خالت ٖلى يغوعة جظًل ال٣ٗىص وجى٢ُٗاث ألَا

ا بخى٢ُ٘ اإلاىز٤ و زاجمه، وهى هٟـ ألاظغاء الظي ًجب ؤن ٌكمل ٧ل نٟدت مً  وظىصهم مخبٖى

نٟداث ال٣ٗض وطل٪ جدذ َاثلت البُالن ، لالن هظا ؤلاظغاء ظىهغي و ؤؾاسخي في بيٟاء الهبٛت 

 الغؾمُت ٖلى ال٣ٗض.

غ الٗ ٦41ما جىلى اإلاكٕغ في اإلااصة  ٣ىص وؤخ٩ام وؤلاياٞاث واإلالخ٣اث بًغاص يىابِ ال٨خابت وجدٍغ

 م .  1925ْهحر ماي   مً  26الٟهل والدكُُب بخٟهُل ؤ٦ثر م٣اعهت م٘ م٣خًُاث 

جبٗا لالزخهاناث اإلاى٧ىلت للمىز٤ بم٣خطخى الباب الشالض مً ال٣ؿم الشاوي مً ٢اهىن الخىز٤ُ 

بها ٦ما ؤلؼم اإلاكٕغ  ٞةهه ًلتزم باإلاداٞٓت جدذ مؿاولُخه ٖلى ؤنى٫ ال٣ٗىص و اإلادغعاث اإلالخ٣ت

                                                           
ى ما ٢الخه ال٣ٟغة 284 غ ال٣ٗىص باللٛت الٗغبُت َو  42الاولى للماصة  مً أَم اإلاؿخجضاث التي ظاء بها ٢اهىن الخىز٤ُ َى وظىب جدٍغ

ا بلٛت أزغي" و٢ض ظاء َظا : خُذ ههذ ٖلى ما ًلي َغ غاٝ جدٍغ "جدغع ال٣ٗىص و اإلادغعاث باللٛت الٗغبُت وظىبا، الا ئطا ازخاع الَا

ظا الامغ ٖلى ئظا بُاجه مً  غ ال٣ٗىص باللٛت الٟغوؿُت ، َو اإلا٣خط ى  اؾخجابت لخجىػ ه٣اةو الٓهحر الؿاب٤، الظي ٧ان ٌؿخىظب جدٍغ

غ ال٣ٗىص بلٛت أزغي، خؿب عأًىا ًدىا٢ٌ م٘ الىظىب الىاعص في هو  الىاخُت اإلابضةُت، ئال أن ئُٖاء الازخُاع للمخٗا٢ضًً لخدٍغ

ب اإلاٗمى٫ به، ٖلى مؿخىي  42اإلااصة  وم٘ الضؾخىع اإلاٛغيي الظي ٌٗخبر اللٛت الٗغبُت لٛت عؾمُت لضولت، و٦ظا م٘ مبضأ الخٍٗغ

 الٗمىمُت.مسخل٠ اإلادا٦م و ؤلاص عاث 

غ ال٣ٗىص و أخ٩ام الخاالث واإلالخ٣اث و الاياٞاث و الدكُُب بخٟهُل أ٦ثر  ٦41ما جىلى اإلاكٕغ في اإلااصة  ئًغاص يىابِ ال٨خابت وجدٍغ

 م1925م٣اعهت م٘ م٣خًُاث ْهحر ماي 
 .الخىز٤ُاإلاىٓم إلاهىت  32.09مً ال٣اهىن  36اإلااصة   285
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الوة ٖلى طل٪ ؤلؼمذ اإلاىز٤ بمؿ٪ سجل  غاٝ ، ٖو باإلاداٞٓت ٖلى ْهىع اإلادغعاث  التي جشبذ هىٍت الَا

ًمً في هظا السجل البُاهاث اإلاىظؼة ل٩ل  اث، ٍو لخدهحن، ًدضص ق٩له ب٣غاع لىػٍغ الٗض٫ و الخٍغ

جب ؤن جًمً مجم ت مً البُاهاث جدضصها اإلاكٕغ ال٣ٗىص التي خغعها خؿب ؤع٢امها الدؿلؿلُت، ٍو ٖى

 مً هظا ال٣اهىن.  51في اإلااصة 

٦ما ًلؼم اإلاىز٤ ٖالوة ٖلى طل٪ بخ٣ضًم هظا السجل ٢هض الخإقحر ٖلُه مً َٝغ مٟدل 

وبجاهب سجل الخدهحن ، ًمؿ٪ اإلاىز٤ سجال للىناًا اإلا٩ل٠ بالدسجُل جهاًت ٧ل قهغ.  الًغاثب

اث، و٢بل حؿلُم اإلاىز٤ لألَغاٝ هٓحر ال٣ٗض في ق٩ل ًدضص ق٩له ٦ظل٪ ب٣غاع لىػٍغ الٗض٫ و ا لخٍغ

مى٘ ٖلُه بم٣خطخى  نىعة مً ؤنله ، مظًلت بخى٢ُٗه و زاجمه، ٞةهه ًخىلى خٌٟ ؤنل ال٣ٗض ؤوال ٍو

 حؿلُم ؤنل ال٣ٗض اإلادّٟى لضًه ، بال بم٣خطخى م٣غع ٢ًاجي. 52اإلااصة 

غاٝ مجلـ ال٣ٗض.  زالشا : خًىع اإلاىز٤ وألَا

٣ا للك٩ل الغؾمي، وؤهجؼ زالٞا ألخ٩ام اإلاىاص ٩ً: 49اإلااصة   31و 30ىن باَال ٧ل ٣ٖض جم جل٣ُه ٞو

غاٝ، وبطا ٧ان ًدمل جى٢ُ٘  40و  39و 37و 32و مً هظا ال٣اهىن بطا ٧ان ٚحر مظًل بخى٢ُ٘ ٧اٞت ألَا

ٌ في الخالخحن  غاٝ ج٩ىن له ٣ِٞ ٢ُمت ال٣ٗض الٗغفي م٘ الخ٤ في مُالبت اإلاىز٤ بالخٍٗى ٧ل ألَا

ت في خ٣ه.وب  م٩اهُت جُب٤ُ ال٣ٗىباث الخإصًبُت والؼظٍغ

و بطا ؤٖاله ؤ 12حؿغي هٟـ اإلا٣خًُاث بطا جل٣ى مىز٤ ٣ٖضا زاعط م٨خبه زالٞا إلا٣خًُاث اإلااصة 

مً له مهلخت ؤو الىُابت  جهغح اإلاد٨مت بالبُالن بىاء ٖلى َلب ٧ل جل٣اه مىز٤ مى٠٢ ؤو مٗؼو٫.

 لتي لم جغإ ٞحها ؤخ٩امًم٨ً بزاعة بُالن ال٣ٗىص ا الٗامت.

٤ مغاؾمها الك٩لُت والغؾمُت اإلاٟتريت ٢اهىها ، وهى  ٌٗخبر ال٣ٗض الخىز٣ُي ؤهم ال٣ٗىص اإلاخل٣ت ٞو

غاٝ صون خًىع اإلادغع وصون  مًُه ألَا ا ًٖ ال٣ٗض الٗغفي مشال، الظي ًى٢ٗه ٍو بهظا ًسخل٠ ظظٍع

 ٩ان وو٤ٞ ؤي ق٩ل ٧ان.ؤصوى قغوٍ ق٩لُت ؤو مغاؾم عؾمُت ، بل ٨ًٟي ؤن ًدغع في ؤي م
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ىانغ الاجٟا١ ، وبٗض ؤن ًدغع ال٣ٗض في نىعجه الجهاثُت  ٞاإلاىز٤ بٗض ؤن ًخل٣ى مًامحن ال٣ٗض ٖو

خىظب ٢اهىها  بجمُ٘ بُاهاجه ألاؾاؾُت ، ًدضص لألَغاٝ الُىم الظي ٣ًغؤ ُٞه الغؾم ٖلحهم لخى٢ُٗه، ٍو

غاٝ مجلـ ال٣ٗض جدذ َاثلت البُالن، ٦ما ًخىظب ٖ لى اإلاىز٤ الخًىع بىٟؿه خُض خًىع ألَا

ىُت ؤو ظىاػ الؿٟغ ؤو بُا٢ت  غاٝ ال٩املت َب٣ا ألوعا٢هم الغؾمُت، ٧البُا٢ت الَى ت ألَا ًخإ٦ض مً هٍى

الؿُا٢ت ؤو ٚحرها، ٦ما ًخد٤٣ مً الؿلُاث اإلاسىلت للمخٗا٢ض بالىُابت ٖىض الا٢خًاء ؤي مً نالخُت 

 الخى٦ُل ؤو الخٟىٌٍ ؤو زبىتها . 

ؤلاظغاءاث ٖلى الىظه اإلاُلىب ًىُل٤ اإلاىز٤ في جىيُذ ظىاهب ال٣ٗض لألَغاٝ بٗض جد٤٣ هظه 

وم٣ضاع التزام ٧ل َٝغ وآزاع طل٪ ٖلحهم م٘ مضهم بالبُاهاث الالػمت والخىيُداث ال٩اُٞت في زهىم 

غاٝ مىظباجه و٢ضعه ـ هٓغا لاللتزاماث التي ًخدملها اإلاىز 286البىىص التي ًدخىحها الاجٟا١ ٤ ختى ٌٗلم ألَا

غاٝ واإلاترظم والكهىص ٖىض  ٖلى ٖاج٣ه بما في طل٪ هصر الؼبىن ـ  لخإحي مغخلت الخى٢ُ٘ خُض ًى٢٘ ألَا

ٞةطا زبذ هظا ٞةن مدغعاث اإلاىز٣حن  ٍساَب ٖلى الغؾم بًظاها بغؾمخه.الا٢خًاء زم ًى٢٘ اإلاىز٤ و 

حن جمغ مً ؤعب٘ مغاخل غ وال٢بل نحروعتها عؾمُت وهي اإلاىا٢ك 287الٗهٍغ   ٣غاءة زم الخى٢ُ٘.ت والخدٍغ

ؤقغث اإلااصة بلى ؤن ال٣ٗض ٢ض ٣ً٘ باَال لضي لم ًدترم الًىابِ الك٩لُت لل٣ٗض الغؾمي، مً 

ه ٞله ٢ُمت ال٣ٗض الٗغفي. غاٝ، ٞةطا ٧ان مى٢٘ مً َٞغ لم  هضا ٢اهىن اصا لم ٨ًً مظًل بخى٢ُٗاث ألَا

ُت وطل٪ زالٞا إلاا ٢ام به با ليؿبت للىز٣ُت الغؾمُت، وبهما ا٦خٟى ٌٗٝغ اإلاكٕغ اإلاٛغبي اإلادغعاث الٗٞغ

مً ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص" ٌؿٙى ؤن ج٩ىن  426باإلقاعة بلى بٌٗ زهاثهها ٞدؿب. ٟٞي الٟهل 

ُت م٨خىبت بُض ٚحر الصخو اإلالؼم بما ٌكتٍر ؤن ج٩ىن مى٢ٗت مىه.  الىع٢ت الٗٞغ

                                                           
ُٟت 286 مُبٗت الىجاح الجضًضة . الضاع  1998الخىز٤ُ الٗهغي ـ الٗضلي باإلاٛغب ٍ :  خؿحن الهىىبغي ، الىظحز في ٢اهىن ْو

 .43، 42البًُاء م: 
 .240ٖبض اإلاجُض بى٦حر، اإلاهضع الؿاب٤ م:  287
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لؼم ؤن ٩ًىن الخى٢ُ٘ بُض اإلالؼم هٟؿه وؤن ًغص في ؤؾٟل الىع٢ت،  وال ٣ًىم الُاب٘ ؤو الخخم ٍو

ٗخبر وظىصه ٦ٗضمه"  م٣ام الخى٢ُ٘ َو

غه منهي مسخو  ُت بطن ٖباعة ًٖ طل٪ اإلادغع الظي ال ًخىلى جىز٣ُه ؤو جدٍغ ٞاإلادغعاث الٗٞغ

بكاون الخىز٤ُ، وبهما ٣ًىم ب٨خابخه شخو ٖاصي لِـ الخىز٤ُ مجاال الزخهانه ،وخؿب الٟهل 

ُت ؤن ج٩ىن  ًم٨ً ؤن ج٩ىن ال٨خابت ناصعة ًٖ 426 اإلالؼم هٟؿه ؤو بسِ ًض ٚحر اإلالؼم ل٨ً قٍغ

ه   .288مى٢ٗت مً َٞغ

ومٗلىم ؤن اإلادغعاث الغؾمُت الهاصعة ًٖ اإلاىز٤ ؤو ٚحره والتي ج٩ىن ٞا٢ضة لكٍغ مً قغوَها 

غاٝ َب٣ا  ُت ٧لما ٧اهذ مى٢ٗا ٖلحها مً ألَا ت ؤو ؤ٦ثر ٦ما ؾب٤ البُان جهحر ؤوعا٢ا ٖٞغ الجىهٍغ

 .32.09289مً ال٣اهىن ع٢م  49ة إلا٣خًُاث اإلااص

 اإلابدض الشالض: خٟٔ ال٣ٗىص وحؿلُم الىٓاةغ واليسخ  

 ٟٕغ الاو٫ :خٟٔ أنى٫ ال٣ٗىصال

ًجب ٖلى اإلاىز٤ ؤن ًدٟٔ جدذ مؿاولُخه ؤنى٫ ال٣ٗىص والىزاث٤ اإلالخ٣ت بها، ونىع الىزاث٤ 

غاٝ. ت ألَا   290التي جشبذ هٍى

ل٨ً ٖملُا  م ًٖ الخٟٔ الال٨ترووي،لوال جخ٩ ي،جخدضر هظه اإلااصة ٖلى م٣خًُاث الخٟٔ الىعق

ًمؿ٪ اإلاىز٤ سجال للخدهحن ًدضص ق٩له ب٣غاع  ،291واخخُاَُا ًخم الخٟاّ ٖلى الىزاث٤ بل٨تروهُا

                                                           
ت ـ بٗىىان جىز٤ُ ؤلاًجاع اإلاٟط ي ئلى جمل٪ ال٣ٗاع م:   288 اث ال٣ٗاٍع م َالب  هضوة جىز٤ُ الخهٞغ  .154ٖبض ال٨ٍغ
 .153غظ٘ ؾاب٤ م: ٖبض اإلاجُض بى٦حر .م 289
 32.09مً 50.١اإلااصة   290
م٘ َلبت ماؾتر ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗم٤ ،جدذ  18/12/2015ل٣اء ٖلمي م٘ اإلاىز٤ :ٖشمان باإلاىهىع "وعقت ئقخٛا٫ ٖلى ال٣ٗىص"  291

  ئقغاٝ ط.مدمض الٗلمي



 

 

201 

اقغ ٖلى ٧ل نٟداجه عثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت الىا٢٘ بضاثغتها م٣غ ٖمل اإلاىز٤ ؤو 292لىػٍغ الٗض٫ ، ٍو

 هاثبه بُاب٘ اإلاد٨مت وجى٢ُٗه.

اإلاىز٤ في هظا السجل البُاهاث اإلاىظؼة لل٣ٗىص التي ًخل٣اها، خؿب ألاع٢ام الدؿلؿلُت، ًًمً 

 ًىما ُٞىما بضون جغ٥ بُاى وال مؿاٞت بحن الؿُىع. ًجب ؤن ًخًمً ٧ل ٞهل زام ب٩ل ٣ٖض:

سه؛ ع٢م ال٣ٗض الترجُبي؛ - ه؛ جاٍع جهم؛ مىيٖى بُان  ألاؾماء ال٩املت لألَغاٝ وظيؿُتهم ومَى

 مغاظ٘ الدسجُل. دضًض مى٢ٗها وزمجها بطا ٧ان ألامغ ًخٗل٤ بد٤ مل٨ُت ؤو اهخٟإ واؾخٛال٫؛ألامىا٫ وج

ًخٗحن ٖلى اإلاىز٤ ؤن ٣ًضم هظا السجل بلى مٟدل الًغاثب اإلا٩ل٠ بالدسجُل اإلاسخو وطل٪ 

ًمؿ٪  زال٫ ٖكغة ؤًام التي جلي جهاًت ٧ل قهغ ٢هض الخإقحر ٖلُه وخهغ ٖضص ال٣ٗىص اإلا٣ُضة ُٞه.

 .293ز٤ ؤًًا سجال للىناًا ًدضص ق٩له ومًمىهه ب٣غاع لىػٍغ الٗض٫اإلاى 

                                                           
اث ع٢م  1أهٓغ اإلااصة   292 ( بخدضًض ق٩ل سجل 2012صٌؿمبر  6) 1434مً مدغم  21ناصع في  4094.12مً ٢غاع لىػٍغ الٗض٫ والخٍغ

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  6143الخدهحن؛ الجٍغ ل  15) 1434ظماصي آلازغة  4بخاٍع  .3181(، م: 2013أبٍغ

ً )34" ًجب أن ٨ًىن َى٫ سجل الخدهحن أعيٗت وزالزحن ) 1اإلااصة  كٍغ غيه زماهُت ٖو ( ؾيخمترا، وأن ًبلٜ ٖضص 28( ؾيخمترا ٖو

 اما مخخابٗت. ( جدمل أع500٢نٟداجه )

 حكخمل ٧ل نٟدت ٖلى ألايإل الخالُت :

 ع٢م ال٣ٗض الترجُبي ؛ -1

سه ؛ -2  جاٍع

ه ؛ -3  مىيٖى

نهم ؛ -4  ألاؾماء ال٩املت لألَغاٝ وظيؿُتهم ومَى

 بُان ألامىا٫ وجدضًض مى٢ٗها وزمنها ئطا ٧ان ألامغ ًخٗل٤ بد٤ مل٨ُت أو اهخٟإ أو اؾخٛال٫ ؛ -5

 مغاظ٘ الدسجُل. " -6
اث ع٢م مً  3ئلى  1أهٓغ اإلاىاص مً  293 ( بخدضًض 2012صٌؿمبر  6) 1434مً مدغم  21ناصع في  ٢4095.12غاع لىػٍغ الٗض٫ والخٍغ

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  6143ق٩ل ومًمىن سجل الىناًا؛ الجٍغ ل  15) 1434ظماصي آلازغة  4بخاٍع  .3181(،م 2013أبٍغ

ً )34وزالزحن ): ًجب أن ٨ًىن َى٫ سجل الىناًا أعيٗت  1اإلااصة  كٍغ غيه زماهُت ٖو ( ؾيخمترا، وأن ًبلٜ ٖضص 28( ؾيخمترا ٖو

إقغ250نٟداجه ) ٖلى ٧ل نٟداجه عةِـ اإلاد٨مت الابخضاةُت الىا٢٘ بضاةغتها م٣غ ٖمل اإلاىز٤ أو هاةبه  ( جدمل أع٢اما مخخابٗت، ٍو

التي ًخل٣اَا أو الغظٕى ٖنها خؿب ألاع٢ام الدؿلؿلُت  بُاب٘ اإلاد٨مت وجى٢ُٗه. ًًمً اإلاىز٤ بهظا السجل البُاهاث ال٩املت للىناًا

 ًىما ُٞىما وبضون جغ٥ بُاى وال مؿاٞت بحن الؿُىع. 

= 
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ٌٗض  غع ٢ًاجي.ًمى٘ ال٣اهىن ٖلى اإلاىز٤ حؿلُم ؤنل ال٣ٗض اإلادّٟى لضًه بال بم٣خطخى م٣

٣ًهض بىٓحر ال٣ٗض نىعة مً  ٣ض ٢بل حؿلُمه هٓحرا لهظا ال٣ٗض.اإلاىز٤ الظي ًخىلى خٟٔ ؤنل الٗ

كاع ٞحها بلى مُاب٣تها ألنلها مً َٝغ عثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت ؤنله ًظًلها اإلاىز٤ بخى٢ُٗه وزاج مه، َو

٣ىم بلى خحن بعظاٖه، التي ًماعؽ اإلاىز٤ مهىخه بضاثغة هٟىطها. حؿغي  ًدل هظا الىٓحر مدل ألانل ٍو

 294هٟـ ألاخ٩ام ٖلى حؿلُم ؤنى٫ اإلالخ٣اث.

ال٣ًاجي؟ واإلاؿُغة  وؤلاق٩ا٫ مُغوح خى٫ الجهت ال٣ًاثُت اإلاسخهت في بنضاع هضا اإلا٣غع 

 اإلاخبٗت ؟

ٞاهه ٧ل خ٨م ؤو ٢غاع ؤو ؤمغ ناصع ًٖ هُئت  مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت، 364وخؿب اإلااصة 

حؿغي هٟـ ألاخ٩ام ٖلى حؿلُم ألانى٫ اإلالخ٣اث التي  ظماُٖت و٢ض ج٩ىن ٞغصًت.٢ًاثُت ٢ض ج٩ىن 

 295حها اٖاله.مؿاع ال 50جًاٝ الي ؤنى٫ ال٣ٗىص وجدٟٔ لضي مىز٤ َب٣ا للماصة 

 الٟٕغ الشاوي : حؿلُم اليسخ و الىٓاةغ 

ًغظ٘ حؿلُم هٓاثغ ووسخ ؤنى٫ ال٣ٗىص وهٓاثغ ؤنى٫ الىزاث٤ اإلالخ٣ت بها بلى اإلاىز٤ ناخب 

 اإلا٨خب ؤو بلى مً ًىىب ٖىه ؤو بلى اإلاىز٤ اإلاؿحر للم٨خب. 

                                                                                                                                                                                     
= 

 : جخًمً ٧ل نٟدت مً نٟداث سجل الىناًا ألايإل الخالُت : 2اإلااصة 

 ع٢م ال٣ٗض الترجُبي ؛ -1

ش الخل٣ي ؛ -2  جاٍع

 هو الىنُت أو الغظٕى ٖنها ؛ -3

 مغاظ٘ الدسجُل ؛ -4

 مٗلىماث ئياُٞت.  -5

: ئطا حٗل٤ ألامغ باًضإ ونُت لضي اإلاىز٤ في ْٝغ مسخىم مً ٢بل اإلاىص ي، ٌكاع في السجل اإلاظ٦ىع ئلى الغ٢م الترجُبي   3اإلااصة 

دغع مدًغ بظل٪ ٌكاع ئلى مغاظ٘ حسجُله. ت اإلاىص ي وون٠ الٓٝغ ونٟا ص٣ُ٢ا، ٍو ٍى ش ؤلاًضإ َو  وجاٍع
 32.09مً ٢اهىن 52اإلااصة   294
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٤ م٣خًُاث ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة   ؤٖاله. 41جدغع وسخ ؤنى٫ ال٣ٗىص ٞو

وؤلاقاعة بلى جب مغاٖاة جغجِب ال٣ٟغاث ٦ما هى واعص في ؤنل ال٣ٗض وجغ٢ُم نٟداث اليسخت ً

ً٘ زاجمه ٖلى ٧ل نٟدت مً نٟداث اليسخت زم ٌكهض  ٖضصها في آزغ نٟدت. ًى٢٘ اإلاىز٤ ٍو

اعزها.   296بمُاب٣تها ألنلها ٍو

ٌٗضو ؤن ٩ًىن  ال  رؤن الىٓح ججضع ؤلاقاعة في هضه اإلااصة بلي الٟغ١ بحن هٓحر ال٣ٗض ووسخخه،

وبقاعة بلي مُاب٣تها  مجغص ؤزض نىعة مً ال٣ٗض بىاؾُت آلت اليسخ مً جظًلحها بخى٢ُ٘ اإلاىز٤ وزخمه،

ألانل  تب٨ُُٟلألنل مً َٝغ عثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت. بما اليسخت ٞهي ٦خابت ال٣ٗض مً ظضًض 

غاٝبضون جٓمحن جى٢ُٗاث  ٨خٟي بخى٢ُ٘ اإلاىز٤ وي٘ َابٗه ٖ ألَا ٖلى نٟدت او ظمُ٘  لُه،ٍو

 297الهٟداث.

غاٝ. ٦55ما ؤقاعث اإلااصة   الي م٣خًُاث ًجب ٖلى اإلاىز٤ ؤن ٌؿلم وسخت ل٩ل واخض مً ألَا

ًد٤ لألَغاٝ ووعزتهم ولى٦الئهم ؤن ًُلٗىا ٖلى ؤنى٫ ال٣ٗىص وملخ٣اتها وؤن ًدؿلمىا وسخا وهٓاثغ 

ؤو ًدؿلم وسخا وهٓاثغ مجها بال بم٣خطخى م٣غع  ال ًد٤ للٛحر ؤن ًُل٘ ٖلى ؤنى٫ ال٣ٗىص وملخ٣اتها مجها .

٣ًهض بىٓاثغ ؤنى٫ الىزاث٤ اإلالخ٣ت في مٟهىم هظا ال٣اهىن اليسخ اإلاهىعة التي ٌكهض اإلاىز٤  ٢ًاجي.

إل  بمُاب٣تها ألنىلها. خُذ ٖالجذ مؿالت حؿلُم اليسخ ال٣ٗىص و خضصث مً ًد٤ له ؤزظها والَا

٦ما  للمخٗا٢ضًً ؤهٟؿهم، وطل٪ ؤلازباث الخهٝغ لهم ولي زلٟهم.والتزام اإلاىز٤ بدؿلُم اليسخ  ٖلحها،

بقاعة بلى بظغاءاث الخهض٤ً ٖلى ٣ٖىص اإلاىز٤ اإلاغاص ؤلاصالء بها زاعط اإلاٛغب مً َٝغ  56ان اإلااصة 
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الغثِـ الاو٫ إلاد٨مت الاؾخئىاٝ او مً ًىىب ٖىه، التي ٌٗمل بضاثغتها اإلاىز٤ مالم جىظض اجٟا٢ُت صولُت 

 298ٖلى م٣خًُاث مسالٟت . ؤو زىاثُت

ًه ؤن ٌؿلم صون م٣ابل للمىز٤ الجضًض ؤنى٫ ال٣ٗىص وملخ٣اتها  ًجب ٖلى اإلاىز٤ الظي جم حٍٗى

اث، وبطا لم ٨ًً ًماعؽ  والسجالث الغؾمُت والىناًا ووزاث٤ اإلاداؾبت اإلاخٗل٣ت باإلا٨خب و٧اٞت اإلادْٟى

ش الخُٗحن ؤو ؤصاء الُمحن  مهامه ٌؿلمها له هاثبه ؤو اإلاىز٤ اإلاؿحر للم٨خب وطل٪ صازل ؤظل قهغ مً جاٍع

٤ ال٨ُُٟت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة   ؤٖاله.  23خؿب الخاالث ٞو

ت  -في خالت خظٝ م٨خب مىز٤ -حؿلم الىزاث٤ اإلابِىت في ال٣ٟغة الؿاب٣ت   إلاىز٤ واخض ؤو مجمٖى

ؿدىضاث باإلا٨خب واإلا والىزاث٤ًم٨ً في خالت الدؿلُم اإلاا٢ذ خٟٔ ؤنى٫ ال٣ٗىص  مً اإلاىز٣حن.

٩ىن اإلاىز٤ اإلاسخو بها ماهال لدؿلُم اليسخ. ، ٍو  اإلادظٝو

اتها ًى٢٘  ٌؿلم خاثؼ ألانى٫ في ظمُ٘ الخاالث للمىز٤ الظي اهخ٣لذ بلُه، ٦ك٠ بُان بمدخٍى

ان وجىي٘ وسخت مىه باإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن الظي ًيخمي بلُه اإلا٨خب، وفي خالت  ٖلُه الُٞغ

٘ ألامغ بل ًجب ٖلى اإلاىز٤ الخل٠ بطا ٧ان ؾحزاو٫ مهامه بىٟـ ، ى عثِـ اإلاجلـ الجهىي الخالٝ ًٞغ

ٌ ٢ُمت  اة، م٣ابال لخٍٗى ًه، ؤن ٌؿلم هظا ألازحر ؤو وعزخه في خالت الٞى م٨خب اإلاىز٤ الظي جم حٍٗى

ت اإلاغجبُت بدؿُحر اإلا٨خب، والىاظباث اإلاؿخد٣ت ًٖ حؿلُم الىٓاثغ واليسخ.  الٗىانغ اإلااصًت واإلاٗىٍى

حن م٘ جد٨ُم عثِـ اإلاجلـ الجهىي ٖىض الا٢خًاء.ًد ٌ بالتراضخي بحن الُٞغ  ضص مبلٜ الخٍٗى

ٌكتٍر في الخبحر  ًم٨ً لغثِـ اإلاجلـ الجهىي ؤن ٌؿخٗحن بسبحر مداؾب لخدضًض ٢ُمت الخٗىٌٍ.

 . 299اإلاداؾب ؤن ال ٩ًىن ٢ض اقخٛل مً ٢بل بم٨خب اإلاىز٤ اإلاٗجي باألمغ ؤو ؤهجؼ ٖمال مداؾبُا لٟاثضجه
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٣ا ٖمىمُا، ٌٗخبر هٓغا الي ؤن م٨خب الخىز٤ُ  مً خُذ اهه ٌكمل خٟٔ ال٣ٗىص و اإلادغعاث  مٞغ

٦ما ؤقاعث بلى م٣خًُاث حؿلُم اإلاهام بحن مىز٤ و اإلاىز٤  اإلاخًمىت لخ٣ى١ ومهالر اإلاخٗا٢ضًً،

ٌ للمىز٤ او لىعزخه، ظضًض، اجه وبظغاءاث الخهُٟت ،حؿلُم  ؤنى٫ ال٣ٗىص وملخ حٍٗى ٣اتها في خالت ٞو

اث.  وسجالث الغؾمُت والىناًا، وما ًخٗل٤ مً بم٨خب مً مدْٟى

٦ما جدضث ال٣ٟغة الشالشت ًٖ الدؿلُم اإلاا٢ذ لخٟٔ ؤنى٫ ا ل٣ٗىص والىزاث٤ خُذ ه٩ىن بما 

ٟاء و الشاوي خالت حُٛب اإلاىز٤ ب٣ًاٞه ما٢خا إلاضة ال اة ؤو ؤلٖا  حؿلُم صاثم ؤو حؿلُم ما٢ذ ٦دالت الٞى

مؿالت حٗىٌٍ ج٩ىن بتراضخي بحن  او ب٣غاع لى٦ُل الٗام اإلال٪ ... غع اللجىت الخإصًبُت،جخجاوػ الؿىت بم٣

حن م٘ بم٩اهُت جد٨ُم عثِـ اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن في خالت ٖضم الاجٟا١ ٖلى مبلٜ مٗحن ،وفي  الُٞغ

،ٌ  خالت جد٨ُم عثِـ اإلاجلـ الجهىي ًم٨ً له الاؾخٗاهت بسبحر مداؾب لخدضًض ٢ُمت الخٍٗى

ُت ان ال ج٩ىن الخبحر اإلاداؾب ٢ض اقخٛل مً ٢بل بم٨خب اإلاىز٤ اإلاٗجي باألمغ او اهدؼ ٖمال قٍغ

 مداؾبُا لٟاثضجه.

بطا جىفي مىز٤ جسبر ٞىعا الؿلُت اإلادلُت ؤو عثِـ اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن و٦ُل : 58اإلااصة 

 اإلال٪ لضي اإلاد٨مت الابخضاثُت التي ًىظض بضاثغتها م٨خب اإلاىز٤ اإلاخىفى.

اث بال بىاء ٖلى َلب مً و٦ُل اإلال٪  ال ًم٨ً وي٘ ألازخام ٖلى الىزاث٤ والسجالث واإلادْٟى

 لضي اإلاد٨مت الابخضاثُت التي ًىظض بضاثغتها م٨خب اإلاىز٤ اإلاخىفى ؤو مً عثِـ اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن.

خىفى مىز٤، ٞاهه ٞةهه خُىما ً ؤقغث ال٣ٟغة الاولى مً هظه اإلااصة ٖلى اهه خُىما ًخىفى مىز٤،    

ؤلاؾغإ بلى بزباع  ًجب ٖلى الؿلُت اإلادلُت اإلادلُت ؤو عثِـ اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن بطا ٖلم بىٞاة،

الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي اإلاد٨مت الابخضاثُت التي ًىظض بها اإلاىز٤ م٨خب اإلاىز٤ اإلاىجٟى. وال٣ٟغة الشاهُت 
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اث بال بىاء ٖلى َلب مً و٦ُل اإلال٪ لضي ال ًم٨ً وي٘ ألازخام ٖلى الىزاث٤ والسجالث واإلا دْٟى

 اإلاد٨مت الابخضاثُت التي ًىظض بضاثغتها م٨خب اإلاىز٤ اإلاخىفى ؤو مً عثِـ اإلاجلـ الجهىي للمىز٣حن.

ٖلى ٦ُُٟت وي٘ ألازخام بٗض  مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت، 240بلى  222وجىو الٟهى٫ مً 

اة و الخٗغى ٖلى ويٗها وعٞٗها وؤؾبابها.  الٞى

الخٔ ٖلى مؿالت خٟٔ ال٣ٗىص وحؿلُم الىٓاثغ و اليسخ اهه لم ًىو ُٞه ٖلى وظىب خٟٔ  ٍو

هٓغا لخالت حٗغى م٨خب اإلاىز٤ الٗبض ؤو  اليسخ او الىٓاثغ مً هضه ال٣ٗىص في ظهت ؤو بصاعة ؤزغي،

 .300الؿغ٢ت ؤو الًُإ

 زاجمت :

بدُض جم الخإ٦ُض ٖلى مُٗاع  ٢ض جم مغاٖاث ٖضة ازخُاعاث وجىظهاث ؤزىاء نُاٚت هظا ال٣اهىن، 

ً اإلانهي للخىز٤ُ وجىُٓم مباعاة الاهسغاٍ في اإلاهىت التي  ً مً زال٫ بخضار مٗهض للخ٩ٍى ظىصة الخ٩ٍى

ت ومٟدكى الًغاثب اإلا٩لٟىن بالدسجُل، ٦ما جم جدضًض  ؤٖٟي مجها اإلاداٞٓىن ٖلى ألامال٥ ال٣ٗاٍع

 واإلاخابٗاث الخإصًبُت.. الاهخ٣ا٫مؿُغة ازخهاناث وخ٣ى١ وواظباث اإلاىز٣حن م٘ جض٤ُ٢ وجدضًض 

وناع حُٗحن اإلاىز٣حن وجدضًض م٣غ ٖملهم ًخم ب٣غاع لغثِـ الخ٩ىمت بٗض ا٢تراح مً وػٍغ الٗض٫ 

٦ما جم حٗضًل ماصة الجيؿُت والتي ٧اهذ …عؤحها في اإلاىيٕى 11وببضاء اللجىت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

 301جشحر ٦شحرا مً الاهخ٣اصاث.

كٕغ يبِ مؿاولُت اإلاىز٣حن ًٖ ألايغاع الىاججت ًٖ ؤزُائهم اإلاهىُت وؤزُاء وعٚم ؤن اإلا

اإلاخمغهحن لضحهم وؤزُاء مؿخسضمحهم وؤلؼمهم الخإمحن ًٖ اإلاؿاولُت اإلاضهُت ، ٞةن جىُٓم اإلاكاع٦ت بحن 

                                                           
 . 139-م-الٗلمي الخغا١،م.ؽ 300

 . 36اع الؿالم ـ الغباٍ. م: م، م٨خبت ص2010َـ 2/1431ٖبض اإلاجُض بى٦حر، الخىز٤ُ الٗهغي اإلاٛغيي،ٍ  301



 

 

207 

بها اإلاىز٣حن اإلاىخمحن لىٟـ الضاثغة الترابُت للمد٨مت الاؾخئىاُٞت ٌٗض مً ؤهم اإلاؿخجضاث التي ظاء 

 .64الى ٚاًت اإلااصة  59في ٢ؿمه الشالض مً اإلااصة  09.32ال٣اهىن 

و٢ض جم ؤًًا بؾىاص الغ٢ابت ٖلى ٖمل اإلاىز٤ وجإصًبه بمىظب ؤخ٩ام ال٣ؿم الغاب٘ مً ال٣اهىن 

للى٦ُل الٗام إلاد٨مت الاؾخئىاٝ الخاب٘ لها م٨خب اإلاىز٤ ولىػاعة اإلاالُت وطل٪ بخٗاون م٘ اإلاجلـ  09.32

جي ل ٦ما جم ججضًض نىضو١ الخإمحن في ال٣ؿم الؿاصؽ مً ال٣اهىن وؤنبذ ًدمل اؾم  …لمىز٣حنالَى

 ”.نىضو١ الًمان“

زم ؤزحرا ؤحى ال٣اهىن بالجضًض ٖلى نُٗض جىُٓم ال٣ُإ خُض ؤٞغص ال٣ؿم الؿاب٘ لهظا الٛغى 

جي للمىز٣حن بم٣خطخى اإلااصة  ت68)  97ٞإخضر اإلاجلـ الَى  …(ومخٗه بالصخهُت اإلاٗىٍى

التي لم حٗض حؿاًغ الىا٢٘  1925ماي لؿىت  4لُخضاع٥ ُٖىب ْهحر  09.32مىما ظاء ال٣اهىن ٖو

ىُت في ألانل.   الخضًض ان لم ه٣ل بإجها ٧اهذ جخٗاعى م٘ الشىابذ الَى

ت التي ؤ٢ضم ٖلحها اإلاكٕغ  وؤزحر ولِـ ازغ، ال ٌؿٗىا ابخضاء بال ؤن وكُض باإلنالخاث الجظٍع

خُىما ؤ٢ضم ٖلى ؾً ٢اهىن ظضًض  –بك٣ُه الٗهغي والٗضلي  –ىت الخىز٤ُ اإلاٛغبي في ما ًخٗل٤ بمه

تها هظه اإلاهىت مىظ مجحئ اإلاؿخٗمغ  إلاهىت الخىز٤ُ الٗضلي مداوال اؾخضعا٥ الكىاثب والى٣اثو التي ٖٞغ

الظي  2006الظي صزل خحز الخىُٟظ ؾىت  03.16والى ًىمىا هظا. هخدضر هىا ًٖ الخىز٤ُ الٗضلي ٢اهىن 

 هظا مً ظهت. خ ٧ل الٓهاثغ وال٣ىاهحن الؿاب٣ت.ى وسٖمل ٖل

بت ٢ض ال ج٨ٟي بً٘ ٧لماث  ؤما في ما ًخٗل٤ بالخىز٤ُ الٗهغي ٞالخضًض ًٖ هظه اإلااؾؿت الٍٛغ

هظا الٓهحر الظي …هسخم بها في ون٠ مؿاوثه ووٍالجه ٖلى الضولت اإلاٛغبُت مً الخماًت ولخض الؿاٖت

كٕغ اإلاٛغبي ٖلى حٗضًل بىىصه ومًامُىه الا في الالُٟت الشاهُت م٘ ٖمغ ٢غابت ٢غن مً الؼمً لم ًخجغؤ اإلا

ىُت ” الٟىُىػي ” الٗلم ان مًامحن هظا ال٣اهىن  ٧اهذ جخٗاعى م٘ الشىابذ الضًيُت وال٣ىاهحن الَى
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وبمجُئه ٩ًىن  2012الظي صزل خحز الخىُٟظ ؾىت  09.32الىيُٗت. هظه الجغؤة جىظذ ازحرا ب٣اهىن 

 و٧ل جىابٗه.  1925اي لؿىت م ٢4ض وسخ ْهحر 

ت مً ؤلاق٩االث التي ٧ان ًُغخها ْهحر  ؾىاءا م٘  1925ماي  ٧4ىن ال٣اهىن ؤظاب ًٖ مجمٖى

ُٟت الٗمىمُت.  ولم ًجب ًٖ ؤزغي  الضؾخىع و ال٣اهىن الْى

جهم  م بها ج٩ٍى ٦ما ؤن اقتراٍ ؤلاظاػة في الخ٣ى١ ُٞه بجخاٝ بد٤ ٖضة ؤَغاٝ وب٢هائهم  ٚع

ٗت مً الىلىط الي مهىت الخىز٤ُ،الٗلمي ا٢غب اؾخ  جابت بلى خاظُاث الخىز٤ُ. ب٢هاء َلبت ٧لُاث الكَغ

ت والخ٣ُض ال٣اهىوي بق٩الُت الٗضص ال٣لُل للمىز٣حن م٣اعهت م٘ صو٫ الجىاع  مماعؾت اإلاهىت بحن الخٍغ

ٗت الاؾالمُت ووظىص مىز٣ت وهى ما ًخٗاعى م٘  ٦خىوـ، الخل٣ي الاهٟغاصي ًسال٠ م٣خًُاث الكَغ

ٗت في ؤلاقهاص و م٣خًُاث ٢اهىن   16.03الكَغ

الخالت  يابِخالت الٛمىى في ألاؾماء بم٩اهُت َلب قهاصة مُاب٣ت لالؾم اما مً َٝغ 

  302اإلاضهُت او قهاصة لُُٟٟت.

لل٣ٗض الغؾمي التي ٧ان ًدا٫ ٖلحها ْهحر اإلالػى ٖلى ٢اهىن  الخىُٟظًتٖضم جُغ١ اإلاكٕغ اإلاٛغبي لل٣ىة 

 ٞاهُىػ.

اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖلى جىخُض مىٓىمخه الخىز٣ُُت؟ بل و٢بل  ُه ٞةهىا هدؿاء٫ متى ؾ٣ُضموبىاء ٖل

٧ل الشٛغاث التي ؾاصث في اإلاىٓىمت الخىز٣ُُت  09.32و٢اهىن  03.16طل٪ هل ؾض ٧ل مً ٢اهىن 

  ؾاب٣ا؟؟.

  

                                                           
وعقت ٖلمُت م٘  ط.بىمهضي مهُٟى مداٞٔ ٣ٖاعي بب٨ُغي "مغا٢بت اإلاداٞٔ لؿىضاث " جدذ اقغاٝ اؾخاطها ط.مدمض   302 

  الٗلمي
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 :الةدت اإلاغاظ٘ اإلاٗخمضة 

م    ال٣غان ال٨ٍغ

 اإلاغاظ٘ الٗامت : 

"صعاؾت ٖلى يىء الخىز٤ُ لخانت باإلاىز٣حن واإلادغعاث الهاصعة ٖجهم ألاخ٩ام ا "مدمض الغبُعي  -

ىُت ـ مغا٦ل الٗهغي   .2008ٍ الاولى ؤ٦خىبغ  ،اإلاُبٗت والىعا٢ت الَى

اإلاىٓم إلاهىت الخىز٤ُ و بٌٗ  1925ماي  4ٖؼالضًً اإلااحي .مٓاهغ الخ٣اَ٘ و الخ٩امل بحن ْهحر -

                                           .2005ؤ٦خىبغ 7ال٣ىاهحن ألازغي, مجلت اإلال٠ ٖضص 

الغباٍ،  -الؿالم الٗلمي الخغا١ " الىز٤ُ في قغح ٢اهىن الخىز٤ُ "الُبٗت الاولى، مُبٗت صاع ط. -

 . 2014الؿىت 

للمىز٤ ٖلى يىء الٗمل ال٣ًاجي" صاع الؿالم  الخإصًبُتالىػاوي " اإلاؿاولُت  لبجى الىػاوي -

 .2011باٍ، للُباٖت، الُبٗت ألاولى، الغ 

٘ اإلاٛغبي و اإلا٣اعن"  - مت التزوٍغ في اإلادغعاث في هُا١ الدكَغ سخي." ظٍغ اللت الاصَع ظىاص بَى

 .298.م2006مُبٗت الىجاح الجضًض الضاع البًُاء. الُبٗت الاولى

ُٟت الخىز٤ُ الٗهغي ـ الٗضلي باإلاٛغب ٍ :  -  1998خؿحن الهىىبغي ، الىظحز في ٢اهىن ْو

 الضاع البًُاء مُبٗت الىجاح الجضًضة .

 م، م٨خبت صاع الؿالم ـ الغباٍ.2010هـ 2/1431ٖبض اإلاجُض بى٦حر، الخىز٤ُ الٗهغي اإلاٛغبي،ٍ -

الخىز٤ُ"، ميكىعاث  اإلاىٓم إلاهىت 32.09مدمض لُضًضي : مهىت الخىز٤ُ " ٢غاءة في ال٣اهىن ع٢م  -

 2012اٍ َبٗت ، مُبٗت بلحن، الغب2012ظمُٗت وكغ اإلاٗلىمت ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت، صٌؿمبر 

م  1925ماًى  04ؤخمض ؤبى الٗال : مباصت الخىز٤ُ الٗهغي مً زال٫ ٢غاءة ه٣ضًت لٓهحر  -

 م 2009\هـ 1430، 2ومكغوٕ ٢اهىن جىُٓم اإلاهىت ٍ 

 اإلاغاظ٘ الخانت : 

اإلاهىُت للمىز٤ الٗهغي واإلاؿاولُاث الىاججت في خالت  الالتزاماثؾُضي مدمض ٦مل مكِصخي:  -

 -2011لىُل صبلىم اإلااؾتر في ال٣اهىن الخام، ظامٗت ال٣اضخي ُٖاى، مغا٦ل،  ؤلازال٫ بها " عؾالت

 .108، م 2012
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ؼ الىلخا "مؿخجضاث  - الجضًض "بدض لىُل  09-32الٗهغي ٖلى يىء ٢اهىن  الخىز٤ُٖبض الٍٗؼ

٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت ابً ػهغ ا٧اصًغ –قهاصة ؤلاظاػة جدض اقغاٝ ط.ة خلُمت اإلاٛاعي 

 2012ؾم مى 

به الؿىت  - هكام ؾىؽ ، عؾالت اإلااؾتر جدذ ٖىىان الخىز٤ُ الٗهغي باإلاٛغب وم٣ُٗاث حٍٗغ

، قٗبت ال٣اهىن الخام بجامٗت ؾُضي مدمض بً ٖبض هللا ، ٧لُت الٗلىم  2008\2007الجامُٗت

 ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت بٟاؽ  

 م٣االث و الىضواث : 

م َالب  "هضوة ج ط. - ت" ـ بٗىىان جىز٤ُ ؤلاًجاع اإلاٟطخي بلى ٖبض ال٨ٍغ اث ال٣ٗاٍع ىز٤ُ الخهٞغ

 جمل٪ ال٣ٗاع.

٣ا ل٣اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص وال٣ىاهحن  - ط. مدمض بىهباث : قٍغ ال٨خابت في بُ٘ ال٣ٗاع ٞو

ىُت، مغا٦ل، ٍ. الخانت، هضوة ال٣ٗاع ٚحر اإلادٟٔ بلى ؤًً"، اإلاى٣ٗضة بمغا٦ل، اإلاُبٗت ال ىعا٢ت الَى

 . ألاولى

غ ال٣ٗىص اإلاخٗل٣ت  باإلال٨ُت اإلاكتر٦ت وبُ٘  ال٣ٗاع قي َىع   - ط. مدمض زحري :الجهاث اإلااهلت لخدٍغ

ل24اإلاى٣ٗضة بمغا٦ل  هضوة ال٣ٗاع والاؾ٩ان، الاهجاػ،   2003الُبٗت الاولى  20الٗضص  2003ابٍغ

اع : الخ٣ُُض الاخخُاَي، الىضوة اإلاى٣ٗضة بمغا٦ل، بٗىىان ال٣ٖٗبض الل٠ُُ الىصهاسخي -

ىُت، الُبٗت ألاولى   ، 2003وؤلاؾ٩ان، اإلاُبٗت الىعا٢ت الَى

ب والخلُٟت الؿُاؾُت؛ مجلت ٖالم التربُت الٗضص ألاو٫  - ً ، الخٍٗغ  1956بىقُٗب الٍؼ

 – 6ص مدمض ألامحن ٖضص  –اإلاؿاولُت الجىاثُت للمىز٤  -م٣ا٫ ميكىع باإلاجلت ال٣ِـ اإلاٛغبُت -

 .2013 ػ ًىلُى 

اث في مدغعاث الغؾمُت ٖلى يىء مؿخجضاث ال٣اهىن "ج ط.ٖبض ال٣اصع بىب٨غي  - ىز٤ُ الخهٞغ

اٖما٫ الىضوة الٗلمُت إلاجلت اإلاىبر  اإلاخٗل٤ بمضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت وال٣ىاهحن الخانت"، 39.08ع٢م 

ت وألمً ال٣ٗاعي باإلاٛغب" ل 20ال٣اهىوي جدذ ٖىىان "الٗضالت ال٣ٗاٍع ميكىعاث مجلت اإلاىبر  2013ابٍغ

 -2-ال٣اهىوي ٖضص

هىع الضًً ؾ٩ى٦ض : مهحر اإلادغع الخىز٣ُي في ال٣اهىن اإلاٛغبي ـ اإلاجلت اإلاٛغبُت لإلصاعة اإلادلُت  -

 . 2010/ 69والخىمُت ، ؾلؿلت مىايُ٘ الؿاٖت ٖضص 

٤ُ ، الخٗل٤ُ ٖلى ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص ط ألاو٫ ، اإلا٨خبت ال٣اهىهُت - ؼ جٞى  ٖبض الٍٗؼ
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ـاث  بخضاثُتالا مدمض الخًغاوي ٢اى باإلاد٨مت  ط. - بإبي الجٗض بق٩الُاث جىز٤ُ الخهٞغ

ت ومخُلباث  44.00الخىمُت : ٢ـغاءة في ٢اهـىن   ال٣ٗاٍع

ض وسخي ٢اهىن الخىز٤ُ الٗهغي بحن الىا٢٘ والتر٢ب م٣ا٫ ميكىع بمجلت اإلال٠؛ الٗضص  - ٍٞغ

  2005الؿاب٘ ؤ٦خىبغ 

اث زال٫ ؾىت  - صعب ؤلانالح الٗم٤ُ ، "مٗالم ٖلى 2014خهُلت مىجؼاث وػاعة الٗض٫ و الخٍغ

اث. اليسخت  46-م–ؾال  مُبٗت بلُذ، والكامل للمىٓىمت الٗضالت" ميكىع و ػاعة الٗض٫ و الخٍغ

اث. تؤلال٨تروهُ  مخىٞغة بمى٢٘ وػاعة الٗض٫ و الخٍغ

 اإلاجالث : 

 2010.َبٗت ؤولى  69اإلاجلت اإلاٛغبُت لإلصاعة اإلادلُت والخىمُت.ٖضص  -

 1956مجلت ٖالم التربُت الٗضص ألاو٫  -

 -2-مجلت اإلاىبر ال٣اهىوي ٖضص -

  2005بمجلت اإلال٠؛ الٗضص الؿاب٘ ؤ٦خىبغ  -

 .2013ًىلحز  – 6ٖضص  -مجلت ال٣ِـ اإلاٛغبُت -

 ل٣اءاث الٗلمُت و اإلا٣ابالث : 

مدمض الٗلمي  مدايغاث مل٣اث ٖلى َلبت ماؾتر ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗم٤ ٞىط الشاوي  ؤؾخاطها ط. -

 2016/2017الٗهغي  الخىز٤ُماصة 

٦ما٫ بلخغ٦ت مدايغاث في ماصة الشىز٤ُ الٗضلي مل٣اث ٖلى َلبت ماؾتر ال٣اهىن  اؾخاطها ط.  -

 .2016/2017اإلاضوي اإلاٗم٤ الٟىط الشاوي مىؾم 

م٘ َلبت  18/12/2015ل٣اء ٖلمي م٘ اإلاىز٤ :ٖشمان باإلاىهىع "وعقت بقخٛا٫ ٖلى ال٣ٗىص"  -

 لٗلميماؾتر ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗم٤ ،جدذ بقغاٝ ط.مدمض ا

وعقت ٖلمُت م٘  ط.بىمهضي مهُٟى مداٞٔ ٣ٖاعي بب٨ُغي "مغا٢بت اإلاداٞٔ لؿىضاث "  -

 جدذ اقغاٝ اؾخاطها ط.مدمض الٗلمي

م٣ابلت م٘ ٖض٫ ابى اإلاجض ٖض٫ بضاثغة اؾخئىاٝ ؤ٧اصًغ ؤًام ابىاب مٟخىخت "جدذ قٗاع الىز٣ُت  -

ىٓم مً اإلاجلـ الجهىي لٗضو٫ صاثغة م،اإلا2015صظىبر 06الى03الٗضلُت وصوعها في الخىمُت في اإلاجخم٘"

  .2015مد٨مت الاؾخئىاٝ ا٧اصًغ



  

 مدىع الضعاؾاث و ألابدار باللٛت الٟغوؿُت 
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LA CLASSIFICATION MODERNE DES INFRACTIONS SELON LEUR NATURE:  

LA CLASSIFICATION MODERNE DES INFRACTIONS SELON LEUR NATURE: 

 

 Maître LHOSNI SOFIA 

- Avocat stagiaire/ pénaliste au barreau des avocats de Meknès. 

- Master « Droit privé et sciences criminelles » 

- Propriétaire de la collection pénale « CORPUS POENALIS » (CPCP) 

 

 

La théorie générale de l'infraction comme la théorie générale de la peine sont 

deux matières du droit pénal général. Raymond Guillier et Jean Vincent précisent que 

l'infraction est une action ou omission définie par la loi pénale et punie de certaines 

peines également fixées strictement par celle-ci. Le droit pénal Musulman l’a définit 

comme acte interdit légalement que dieu a prévenu par un « Haad » un « Qisas » ou 

un « Taazir », l’élément essentiel de l’infraction consiste la violation d’une 

interdiction légale.  

La constitution d’une infraction nécessite la réunion de ses trois éléments 

constitutifs (l’élément légal, matériel et moral303)304. 

Généralement, la classification de l’infraction fait l’objet de trois répartitions 

suivant des critères précis. La première se rapporte au critère de la gravité de 

l’infraction, la deuxième suivra le critère de la nature de l’infraction, et la troisième se 

rattachera à une classification posée selon les éléments constitutifs de cette dernière. 

La classification classique des infractions fondée sur leur nature amène à 

distinguer usuellement les infractions de droit commun, les infractions politiques et 

militaires. On peut y ajouter deux autres infractions faisant objet d’une apparition 

contemporaine, il s’agit des infractions terroristes et internationales305. 

                                                           
303

   L’élément moral est connu par « MENS REA » en Droit romain. 
304

  Doit être cassé l’arrêt qui n’a pas déterminé si les éléments nécessaires à la constitution de l’infraction 
sont réunis. Arrêt de la cour suprême n° 2/9/18 , rendu le 7 Mai 1996. 
305

 L’infraction internationale dans sa conception large et formelle est celle qui fait l’objet d’une définition 
par le droit international. Didier REBUT  
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A- Les infractions de droit commun : 

L'infraction de droit commun n'a pas de définition propre, elle se qualifie 

comme tel si elle n’est ni politique ni militaire, ni terroriste. Elle se considère comme 

étant le model standard des infractions.  Prenons l’exemple du vol, type faisant objet 

d’une infraction de droit commun classique,  il ne peut être analysé comme infraction 

de droit commun que  lorsqu’il se commet dans cette limite ; or, lorsque la même 

infraction trouve lieu dans le cadre du droit des sociétés, sa qualification de droit 

commun se transforme en infraction spécifique rendant d’elle une « infraction 

d’affaire », le vol d’armes militaire donnera lieu à une « infraction militaire ». La 

même chose pour le meurtre, qui est en nature une infraction purement classée de 

droit commun, mais qui peut se transformer en « infraction politique » si la victime 

est un président. Pour en résumer, la nature du droit commun n’est pas une notion 

stable, elle se dénature en référence de deux critères. Premièrement le critère 

objectif s'attachant aux effets de l'infraction306, deuxièmement  le critère subjectif 

s'attachant aux motifs qui ont poussé l'auteur de l'infraction à agir (le mobile). 

B- Les infractions politiques : 

L’infraction politique une infraction qui a un objet politique307.que ce soit par sa 

nature ou son mobile, elle porte atteinte à certains intérêts fondamentaux de la 

nation308.   Le code pénal Italien l’a définit comme étant  tout délit portant atteinte à 

un intérêt politique de l'Etat ou à un droit politique du citoyen. Est aussi réputé délit 

politique, le délit de droit commun déterminé, en tout ou en partie, par des motifs 

politiques309.  

Au Maroc, les infractions politiques célèbres sont la trahison, espionnage310, 

sabotage, atteintes aux institutions de l’Etat ou à l'intégrité du territoire national. 

                                                           
306 

En suivant ce critère, la jurisprudence française a considéré comme infraction de droit commun une 
infraction qui porte atteinte à des intérêts privés, même si elle a été faite dans des intérêts politique.  
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1932 
307

 Ch. d'acc. Cour d'appel de Paris 18 novembre 1998 
308

 Les infractions électorales sont assurément des délits politiques ; ils affectent la chose publique dans sa 
partie la plus caractéristique, dans celle qui est faite des intérêts propres aux seules organisations sociales et 
qui n'ont pas d'existence en dehors d'elles. Ce sont les intérêts immatériels de la Nation, ses droits de 
souveraineté qui sont en jeu et c'est bien là ce qui constitue le caractère politique proprement dit.  
Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Paris, Berger-Levrault, 1896 
309 

 L'article 8 du code pénal italien de 1930. 
310

  La convention internationale de La Haye du 18 Octobre 1907 définit l’espionnage de la façon suivante: 
Nul ne peut être considéré comme espion qui l’individu qui agit clandestinement ou, sous de faux prétextes, 
recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d’opération d’un belligérant avec l’intention 
de les communiquer à la partie adverse. 
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Toutefois, Le droit positif fait une autre distinction, plus spécifique en retenant le 

critère objectif, d’où on peut tirer une large série de délits politiques : les infractions 

politiques par nature, les infractions para-politiques, les infractions connexes et les 

infractions sociales. 

Les infractions politiques par essence sont celles visées par le Dahir de 1958 

relatif aux libertés publiques telles que les injures visant les personnalités politiques, 

les infractions connexes sont des infractions de droit commun commises à l'occasion 

d'événements politiques, et liées d'une façon plus ou moins étroite à ces 

événements. Quant aux infractions voisines, ce sont des infractions de droit commun 

aussi mais, sans être liées à un événement politique, qui sont devenues politique 

pour des raisons attachées aux circonstances de la commission de l’infraction. De ce 

fait, il ne suffit qu’appliquer les critères objectifs et subjectifs susvisés pour en 

qualifier la nature de l’infraction. La dernière catégorie est l’infraction sociale, il s’agit 

d’une infraction visant à porter atteinte d’une manière aveugle aux droits et aux 

libertés des citoyens. Tel est le cas des vagues terroristes et des menées 

anarchistes311. 

Enfin, notons que la condamnation à l’occasion d’une infraction politique 

n’entraine pas une déchéance professionnelle que ce soit libérale ou commerciale. 

Ainsi, l’extradition ne peut pas être prononcée à l’encontre de ses auteurs. 

C- Les infractions militaires : 

Les infractions militaires visent à la fois les infractions relevant du Code de 

justice militaire dites « infraction purement militaire » , et toutes les autres 

infractions de droit commun commises par des militaires312 dans l’exercice du service. 

Et toute comme l’infraction politique, pour en faire distinction exacte, les critères 

objectifs et subjectifs doivent être pris en considération. Sauf que la nature spécifique 

de l’infraction militaire, donne naissance à un autre critère dit « mixte ». 

Le critère subjectif se pose, essentiellement, sur le fait que l’infraction est 

commise par un élément de l’armée. Sont qualifiées comme infractions militaire, 

suivant ce critère, les infractions qui ne peuvent être commises que par des militaires 

                                                           
311

 Mohamed Drissi Alami Machichi, Manuel de droit pénal général, Les éditions Maghrébins Casablanca, p: 
173 
312

 D’un point de vue criminologique, le militaire qui commet une infraction ne ressemble pas au délinquant 
ordinaire, a motivation de son acte, sa matérialisation et ses buts ne reviennent presque jamais à la haine, la 
cupidité, le profit, l’égoïsme et la bassesse crapuleuse en général.
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(les infractions purement militaire), chose qui fait renvoi directement à la notion du 

« professionnalisme ». 

 Comme exemple de ces infractions, citons l’abandon de poste, la violation du 

règlement disciplinaire, la désobéissance, mutilation volontaire*313,…  

En vertu du critère objectif, l’analyse semble plus simplifiée du fait que l’infraction 

militaire est toute infraction de droit commun commise à l’encontre de l’armée314.  

Quant au critère mixte, il combine entre les deux points susvisés (objectif et 

subjectif). Il s’avère donc que l’infraction militaire, à ce niveau, mène vers le fait que 

l’auteur ait la qualité d’un élément d’armée ayant commis un acte incriminé contre 

les intérêts de cette dernière. 

 Sur le plan de l’organisation judiciaire, les infractions de nature militaire 

relèvent de la compétence du tribunal militaire315, sous réserve des cas d’exception 

récemment instaurés par le nouveau code. Les jugements de tribunal militaire sont 

motivés par des questions et réponses316 et non par des attendus317, ils ne 

remplissent pas les conditions communes prévues dans le code de la procédure 

pénale. Concernant les peines prononcées, il est à signaler que l’extradition n’est pas 

admise pour les infractions militaires, elle ne concerne que  l’infraction de désertion 

et  « les infractions purement militaires » commises par les militaires marins ou 

                                                           
313 

 * Pour pouvoir se soustraire de leurs obligations militaires, les soldats se mutilaient de différentes façons 
: par exemple, ils se brûlaient la main sur un canon chaud ou même se tiraient une balle dans la main ou le 
pied avec un fusil ou un revolver. Sauf que pour les armes à feu laissant des traces de brûlure de poudre, les 
soldats peuvent facilement être  démasqués chez le docteur. 
A noter qu’il n’existe pas une autre disposition législative réprimant la mutilation volontaire à part celle 
figurant dans le cadre du code de justice militaire. On peut remarquer que le droit pénal marocain admet, 
indirectement, que chaque individu est libre de disposer de son intégrité physique et de sa propre vie. 
L’exemple le plus direct se traduit au niveau du suicide qui ne peut en aucun cas faire l’objet d’une 
infraction. 
Voir à ce sens : Michel Bourely, Droit public Marocain, Tome II, édition la porte Rabat, 1965, p.49 
314

 Signalons que parmi les innovations de nouvelle loi n°108-13 relative à de justice militaire exclut en toute 
circonstance les civils de la compétence personnelle du tribunal militaire, y compris les civils employés par 
les Forces armées royales et les civils complices des militaires,  
ainsi que les mineurs quelle que soit leur situation dans le procès. 
315

 La constitution de la partie civile est irrecevable devant le tribunal militaire, cette juridiction répressive 
d’exception n’a vocation que pour statuer sur l’action publique seule. 
Voir : Ahmed Ouazzani, la cour spéciale de justice, édition la porte, Rabat 1977, p.9-10. 
316

  Arrêt de la cour suprême n°4812, rendu le 8 Avril 1989. 
317 

 Le jugement n’est jamais motivé, les membres de la cour sont dispenser de rendre compte des motifs qui 
ont déterminé leur verdict. Ils ne répondent que par « oui » ou par « non » aux questions qui leurs sont 
posées. 
Mohammed Jalal Essaid, La présomption d’innocence, édition la porte , Rabat 1971. 
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assimilés318. Et pour en préciser l’analyse au niveau de la pratique, le juge militaire 

doit se pencher vers l’application du critère mixte.  

D- Les infractions terroristes319 : 

Le terrorisme est un crime grave qui représente un danger pour la paix 

internationale et les services vitaux des Etats, tout en constituant un phénomène 

dont les origines, les causes et les explications varient d'un Etat à l'autre. 

Devant cette situation qui menace gravement la paix internationale, les Etats 

ont perçu qu'il s'agit d'un nouveau type de crime dont les auteurs visent à semer la 

terreur et l'intimidation au sein du public320. 

Au Maroc321 , immédiatement après les attentats terroristes perpétrés dans la 

ville de Casablanca, capitale économique du Maroc, le législateur marocain a adopté 

la loi 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme322 s’inspirant largement de la loi 

française. Sauf qu’au niveau sa modification, il est à noter que le législateur ne s’est 

intervenu que quelque fois323 malgré l’importance du sujet. 

L'article 218-1 du code pénal marocain qualifie ainsi à l’acte de terrorisme de 

diverses infractions lorsqu'elles sont commises "intentionnellement324 en relation 

avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre 

public par l'intimidation, la terreur ou la violence325".  

                                                           
318

  P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, Paris-Dalloz, n° 1739. 
319

 La convention de Strasbourg le 27 janvier 1977 repose sur l’idée que les actes de terrorisme sont 
tellement graves, en raison de la méthode employée ou des résultats, par rapport à leurs mobiles, qu’il n’est 
plus permis de les considérer comme des infractions politiques . 
320 

 Abdeslam Bohouche et Abdelmajid Chafik, Le crime terroriste dans la législation marocaine, Librairie Al 
Karama, 2004, p. 10 
321

  Le Maroc a ratifié plus de 24 conventions internationales relatives à la lutte contre le terrorisme en moins 
de 4 mois, Hebdomadaire Assahifa, en arabe, n° 153, 12-18 mars 2004 
322

 Dahir n° 1-03-140 du 28 mai 2003. 
323

  cette loi a été complétée par la loi n° 43-05 du 17 avril 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux qui considère les infractions terroristes comme acte de blanchiment, et la loi 62-06 du 23 mars 2007 
modifiant le code de nationalité qui prévoit la déchéance de la nationalité marocaine des personnes qui l’ont 
acquis lorsqu’elles sont condamnées pour infraction terroriste, ainsi que la loi n°13-10 promulguée par le 
Dahir n°1-07-79 du 17 Avril 2007 et la loi 86-14 du 20 Mai 2015. 
324

 Concernant le point de l’intention, La jurisprudence marocaine a considéré dans un arrêt relatif à une 
affaire de financement de terrorisme que l’intention criminelle est présente, dès lors que l’auteur de l’acte 
connaissait que les fonds qu’il a donnés à un mouvement salafiste avaient été destinés à financer  des actes 
terroristes. 
Arrêt non publié, n° 22, Cour d’appel de Rabat, 19 mars 2004. 
325

 En sciences criminelles, la violence, au sens pénal, ne s’applique qu’aux personnes. Les biens font l’objet 
de destruction ou de détérioration. 
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Parmi ces infractions transparaissent l’atteinte volontaire à la vie des personnes 

ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l'enlèvement ou la séquestration des 

personnes, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, 

les destructions, dégradations ou détériorations, le détournement, la dégradation 

d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport, la détérioration des moyens 

de communication, le vol et l'extorsion des biens, la fabrication, la détention, le 

transport, la mise en circulation ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs ou de 

munitions, des infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des 

données, le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de 

paiement, la participation à une association formée ou à une entente établie en vue 

de la préparation ou de la commission d'un des actes de terrorisme, le recel 

sciemment du produit d'une infraction de terrorisme. Ainsi, des infractions de droit 

commun deviennent susceptibles d'être qualifiées d'actes de terrorisme s'il est 

considéré qu'elles s'inscrivent dans une entreprise individuelle ou collective ayant 

pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence. 

Il semble claire que la responsabilité pénale en matière d’entreprise touche les 

personnes morales comme physiques. Concernant la répression, les personnes 

physiques326 qui se rendent coupables d'actes de terrorisme encourent des peines 

principales et des peines complémentaires327. La distinction entre ces peines se base 

sur la fonction et le rôle assignés à chacune d’elles par le législateur328. 

Pour les peines principales, Le législateur marocain renvoi aux peines prévues 

pour les infractions de droit commun avec élévation lorsqu'elles sont commises dans 

le cadre d'une entreprise individuelle ou collective dont le but est d'atteindre 

gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence329. Parmi les 

peines complémentaires qu'encourent les personnes physiques coupables d'actes de 

terrorisme il y a l'interdiction légale et la dégradation civique ; ainsi, Les auteurs 

d'actes de terrorisme peuvent encourir également la peine de la perte définitive ou 

temporaire de la pension servie par l'Etat et la déchéance de la nationalité 

marocaine330. 

                                                           
326

  Les auteurs des actes terroristes peuvent bénéficier de circonstances d'exemption ou d'atténuation des 
peines selon certaines conditions prévues par l'article 422-1 et 422-2 du Code pénal. 
327

 Le régime de répression adopté par le législateur marocain pour les actes de terrorisme suit le même 
régime de répression adopté par le législateur français. 
328

  Francis Le Gunehec Frederic Desportes, Droit pénal général, 17eme édition 2011, Economica, p. 744 
329 

 Voir l’article 218-7 du code pénal marocain. 
330

  Article 22 du Code de la nationalité marocaine.

http://librairie-dalloz.com/listeliv.php?AUTEUR=Francis++Le+Gunehec+Frederic++Desportes&RECHERCHE=appro
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En ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales en matière 

d'infractions de terrorisme, elle est déterminée aux articles 218-1-1,218-4, 218-7 et 

218-8 du Code pénal. Ainsi, le nouvel article 218-1-1 punit les personnes morales qui 

se rendent coupables des infractions prévues à l’alinéa 1 d’une amende de 250,000 à 

2,500,000 dirhams, de la dissolution ou des deux mesures de sûreté prévues à 

l’article 62, à savoir la confiscation des objets en rapport avec l’infraction et la 

fermeture de l’établissement qui a servi à commettre l’infraction. 

Quant à la compétence juridictionnelle, la Cour d'Appel de Rabat est déclarée 

seule compétente pour les poursuites, l'instruction et le jugement des actes 

constituant des infractions de terrorisme. 

Enfin, l’importance et la dangerosité de ce type d’infraction a influencé 

également les normes du droit processuel (procédure pénale) qu’on peut pleinement 

voir en vertu de plusieurs articles331. 

E- L’infraction internationale : 

Pour Mireille DELMAS-MARTY les crimes internationaux ont un double sens: un 

sens formel, comme infractions établies par une norme internationale, et un sens 

matériel, comme infractions portant atteinte à l’ordre public de la société 

internationale. Les infractions internationales font partie d’une branche dite « Droit 

international pénal »332. Le particularisme donnant à ce type d’infraction le caractère 

                                                           
331

  Dans les affaires liées au terrorisme, l'article 102 du code de la procédure pénale modifié par la loi N° 03-
03 permet les perquisitions et les visites à domiciles, sans autorisation écrite du ministère public, pour les 
besoins de l'enquête, à toute heure.  L'article 108331 (alinéa 3) accorde au procureur général du Roi, en cas 
de nécessité de l'enquête, et après une requête écrite du premier président de la cour d'appel, d'intercepter 
des appels téléphoniques ou des communications effectuées par les moyens de communication à distance, 
de les enregistrer, d'en prendre copies ou de les saisir. (Le secret de correspondance n’est plus respecté face 
aux infractions terroristes). 
 Le procureur général en cas d'extrême urgence peut ordonner lui-même, sans recueillir l'accord du premier 
président, l'exécution des opérations précédemment mentionnées (alinéa 4). L'article 66(alinéa 4) prévoit 
une prorogation de la durée de garde à vue à quatre - vingt - six heures, renouvelable deux fois, son 
autorisation écrite du ministère public, ce qui peut porter la durée maximale à douze jours. 
332

 Contrairement à ce que beaucoup croient, le droit international pénal est distinct du droit pénal 
international.  
le droit international pénal est l’ensemble des règles de droit international réglementant la responsabilité 
pénale des individus ayant enfreint des normes de droit international public qui ont pour but la protection 
de l’ordre public international. 
GLASERS, Infraction internationale, ses éléments constitutifs et ses aspects juridiques, Paris, L.G.D.J., 1957, p. 
9 
droit pénal international trouve sa source dans le droit interne et s’intéresse aux lois de procédure comme 
du fond s’appliquant aux faits présentant un élément d’extranéité ; autrement dit, ce droit désigne tant la 
branche du droit pénal interne contenant un élément d’extranéité, que les infractions établies par une 

= 
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international réside au niveau de son élément légal qui diffère des autres types, puis 

au niveau de son objet ayant donné un effet universel. 

Si pour les autres infractions l’élément textuel est le code pénal ainsi que les 

autres textes spéciaux, les infractions de nature internationale sont issues du Statut 

de Rome qui fixe dans son article 5 quartes infractions333. 

1- Le crime de génocide334 : 

2- Les crimes contre l’humanité : 

3- Les crimes de guerre335 : 

4- Le crime d’agression336 : En effet, concernant ce crime, il est à noter que 

l’agression était considérée comme un crime individuel337, de ce fait, aucune 

juridiction internationale, pas même les Tribunaux pénaux internationaux mis en 

place dans les années 1990, n’avaient  reçu compétence pour juger des individus 

pour la commission de ce crime. Il faut d’ailleurs constater que le Statut de la Cour 

pénale internationale, première « juridiction criminelle internationale» a été adopté 

en 1998 en laissant de côté la définition du crime d’agression. Ainsi,  la qualité des 

personnes, directement visées par la criminalisation de l’agression, n’a pas  rendu 

facile l’acceptation par les États de la consécration non seulement de ce crime, mais 

surtout de son inscription dans le Statut de la Cour pénale internationale. En effet, il 

                                                                                                                                                                                     
= 

norme internationale. 
Droit pénal international, REBUT Didier, DALLOZ, Paris 2012, p. 15
333

  Article 5 : Crimes relevant de la compétence de la Cour  
La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté 
internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants :  
a) Le crime de génocide ;  
b) Les crimes contre l’humanité ;  
c) Les crimes de guerre ;  
d) Le crime d’agression. 
La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée 
conformément aux articles 121 et 123, qui définiront ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la 
compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes 
de la Charte des Nations Unies.  
334

  « Ce crime fait partie du droit coutumier et la norme interdisant le génocide constituait assurément une 
norme impérative (jus cogens) » 
Position de la Cour internationale de justice dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c/Serbie et Monténégro, 
Application de la convention pour la prévention et la répression du génocide. 
335

- Ces crimes sont énumérés par l’article 8 du Statut de Rome.  
336

  « L’agression revêt en plus un caractère de gravité exceptionnelle, qui explique l’extrême attention qu’on 
lui accorde».  E. Aroneanu, La définition de l’agression, Éditions internationales, Paris, 1958, p. 118  
337

  J. FERNANDEZ ,La politique juridique extérieure des États-Unis à l’égard de la Cour pénale internationale, 
Paris, 2010, p. 25  
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est de plus en plus admis être connu que le crime d’agression est « un crime de 

direction»338.  

Et comme conséquences, pour accepter que le crime d’agression figure dans la 

liste des principaux crimes internationaux inscrits dans le Statut de la CPI, il a eu de 

nombreuses pressions fortes de certains pays européens et en voie de 

développement339. De ce fait, De grands États, parmi lesquels les États-Unis, ont 

indiqué clairement que la criminalisation de l’agression constituait l’une des raisons 

de leur non-adhésion au Statut de la Cour pénale internationale, puisque 

indirectement la confirmation de ce crime se trouvera en contradiction avec leurs 

intérêts politiques. 

Enfin, notons qu’à l’occasion de ces infractions de nature internationales, le 

statut de Rome établit une compétence partagée entre les juridictions nationales et 

la cour pénale internationale. Cette dernière n’agit qu’en « complémentarité » des 

juridictions nationales. Cependant, la coopération avec la Cour est obligatoire pour 

les états partis au statut : ils sont tenus de coopérer dans les enquêtes et poursuites 

pour les crimes relevant de sa compétence. 

En effet, « Le principe de la complémentarité » se traduit par le fait que la cour 

pénale internationale estime qu’une affaire est irrecevable lorsque celle-ci fait ou a 

fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un état ayant compétence en 

l’espèce. L’état dont le suspect a la nationalité dispose d’un délai d’un mois pour faire 

connaître l’état des poursuites concernant cette personne. Ainsi, conformément à la 

règle non bis in idem, nul ne peut être jugé par la Cour s’il a déjà été jugé par une 

autre juridiction pour les mêmes faits. 
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Loin est l’époque durant laquelle le privilège du préalable et la présomption de 

légalité, ont été mis en avant pour arguer que la puissance publique n’est pas 

astreinte à motiver ses décisions. Le Droit administratif, étant, faut-il le mentionner, 

un champ juridique évolutif et mutable, ne peut être négateur de l’avancement du 

mouvement juridico-politique de la protection des droits humains, en particulier, 

après l’adoption des mécanismes juridictionnels supranationaux du contrôle du 

respect effectif des droits humains dont les efforts jurisprudentiels ont poussé 

plusieurs Etat à revisiter leurs dispositifs juridiques respectifs.  

Les efforts jurisprudentiels développés par les juridictions des droits de 

l’Homme « entraînent des modifications de législations, des ajustements 

jurisprudentiels et, au final, une harmonisation du régime juridique des droits et 

libertés »340. Pour illustration, depuis l’édiction de la Recommandation n° R(2000)2 du 

Comité des Ministres de l’Union Européenne (UE), adressée aux Etats-Membres, et 

sur la base des arrêts pris par la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH), le 

procédé du réexamen et de la réouverture d’affaires litigieuses définitivement 

tranchées, parmi lesquelles figurent, bien évidemment, les litiges administratifs sur 

lesquels le juge s’est définitivement prononcé, est d’actualité récurrente.  

En dépit de ce qu’on pourrait appeler « perméabilité résistante » (elle n’est plus 

« imperméabilité » force est de le constater) du régime juridique français et des 
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régimes juridiques qui s’en inspirent, le juge administratif s’est référé aux normes 

communautaires pour exercer son rôle de protecteur des administrés vis-à-vis des 

interventions irrégulières de l’Administration. Ainsi lit-on, dans l’article du professeur 

Sylvandre PERDU les propos saillants suivants : « l’influence européenne ne passe plus 

par l’incitation ou la persuasion, elle est « officialisée » ou institutionnalisée par le 

biais d’une voie de recours extraordinaire »341 en l’occurrence le procédé de 

réexamen et de réouverture.   

En propos concis, le Droit International des droits de l’Homme (DIDH) façonne 

les régimes nationaux des Etats, et notamment, le Droit administratif dans lequel on 

continue de déceler des aspects résiduels de l’Etat de police : instructions verbales, 

gestuelles ou  téléphoniques etc.  

De façon générale, dans un Etat de Droit, l’Administration est tenue de motiver 

ses décisions à peine d’illégalité prononcée par l’autorité juridictionnelle, à laquelle 

incombe la mission de garantir la suprématie normative de la règle juridique tant par 

son créateur (l’Etat) que  par son destinataire (le citoyen).  

Tout acte administratif doit, obligatoirement, se fonder sur des circonstances et 

des faits antérieurs à son édiction, et qui en illustre les motifs ou la raison d’être. 

L’obligation de l’insertion des motifs, donc, de la motivation, dans l’acte administratif 

permet de concrétiser un objectif ambivalent. D’abord, elle permet au citoyen de 

connaître les griefs qui lui sont reprochés, et qui ont justifié l’édiction d’une décision 

négative. Ainsi, l’insertion de la motivation dans l’acte défavorable témoigne, à son 

destinataire, que l’acte n’est pas le produit de l’arbitraire. Ensuite, la motivation 

facilite au juge le contrôle des motifs, invoqués par l’Administration, pour apprécier la 

validité de sa décision.   

Précisons, au passage, que les motifs et la motivation constituent deux notions 

différentes. Les premiers représentent la justification de l’édiction d’un acte 

administratif qui ne figurent pas, ipso facto, dans son énoncé. La motivation, elle, 

signifie l’inscription des motifs sur l’instrumentum de l’acte.    

Les motifs sont, donc, «  l’ensemble de circonstances de fait antérieures à l’acte 

»342, ou encore « les éléments de droit ou de fait qui ont conduit l’Administration à 
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agir »343. Ils reposent sur l’existence de situations juridiques ou factuelles habilitant 

l’autorité administrative compétente à prendre des décisions. Si l’Administration agit 

malgré l’inexistence desdites situations, elle commet un excès de pouvoir susceptible 

d’annulation par l’autorité juridictionnelle.  

Jusqu’en 2002, l’Administrations, sauf dispositions contraires, qui étaient, le 

plus souvent, éparses, n’était pas subordonnée à l’obligation de la motivation des 

actes qu’elle émettait. Cela lui permettait d’éclabousser d’hermétisme et d’opacité 

quasiment austères, une partie non-négligeable de ses décisions.  

En conséquence, l’administré était, en principe, dans l’impossibilité de connaître 

les reproches qui ont fondé l’agissement de l’Administration, en particulier, lorsque 

celle-ci agissait de façon tacite, et ne pouvait les dévoiler qu’en recourant au juge, 

détenteur du pouvoir d’imposer à la puissance publique la révélation des motifs 

s’étant soldés par l’apparition de la décision litigieuse. « L’auteur de l’acte devra 

communiquer ses motifs au juge administratif, dans le cas d’un recours, pour qu’il 

puisse exercer son contrôle et s’il ne le fait pas, ce dernier considère qu’ils n’existent 

pas (Cour de Cassation, arrêt n° 80 du 01 mars 1990, Jamila SADIKI ) »344.    

Sous l’effet de la publication de la loi n° 03-01345, les effets nocifs de l’absence 

d’une imposition, prévue par un texte général, de motivation des actes administratifs 

s’atténuent considérablement dans la mesure où la plus grosse partie des décisions 

attaquées, est constituée d’actes individuels que ladite loi soumet à l’obligation de 

motivation. L’article 1er de la loi pré-citée énonce que : « les administrations de l'Etat, 

les collectivités locales et leurs groupements, les établissements publics et les 

organismes chargés de la gestion d'un service public sont tenus, sous peine 

d'illégalité, de motiver les décisions administratives individuelles (…) lorsqu'elles sont 

défavorables aux intéressés ». Le même article n’a pas omis de préciser que : « cette 

motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait 

qui constituent le fondement de la décision »346.  
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Quels sont, donc, les outils sur lesquels se base le juge pour contrôler les motifs 

d’un acte administratif ? Quelle est l’étendue de ce contrôle, et qu’en est-il de ses 

limites ? Des questions auxquelles nous essaierons d’apporter des éclaircissements 

au fil des brefs développements qui suivront.  

I.  Le dispositif général du contrôle des motifs.  

Nous essaierons dans cette première partie de soulever les instruments 

déployés par l’autorité juridictionnelle pour effectuer l’examen des motifs dans la 

mesure où les contenus que donne le juge à son rôle de contrôleur de légalité, 

déterminent l’étendue et l’importance de ses pouvoirs.  

1) La théorie des motifs déterminants.  

Comme précisé précédemment, l’acte administratif est construit sur des motifs 

qui en constituent le fondement exponentiel. Cependant, quand il opère son 

contrôle, le juge procède à une sorte de classification graduelle des motifs sur 

lesquels l’acte a été bâti et ce, par rapport aux arguments appuyant la demande du 

requérant.  

Par la catégorisation des motifs, le juge tend à isoler les motifs ayant influencé 

de façon déterminante et dirimante l’édiction de l’acte attaqué, et les séparer, en 

conséquence, des motifs surabondants. Ainsi, si les motifs d’un acte administratif 

sont irréguliers sans pour autant en  affecter le fondement, le juge ne l’annule pas. En 

d’autres termes, « lorsqu’un acte est fondé sur plusieurs motifs et que ceux-ci sont 

erronés, le juge n’annule la décision que si les motifs erronés ont été déterminants 

dans la prise de décision »347. Nous pouvons facilement remarquer que cette attitude 

jurisprudentielle émane du principe « révolutionnaire »348 de la séparation des 

autorités administratives et judiciaires, en ce sens que si le juge étend son contrôle 

aux motifs surabondants, il outrepasserait le territoire du recours en annulation, en 

ce sens que ces derniers ne constituent pas les véritables justifications ayant 

débouché sur l’apparition de la décision litigieuse.   

La distinction entre les motifs déterminants et les motifs surabondants est 

également adoptée par le juge marocain. Pour illustration, dans son arrêt du 09 mars 
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1964, la Cour de Cassation a estimé que l’inexactitude du motif n’entraîne pas, 

machinalement, l’annulation de l’acte dans la mesure où l’existence d’un autre motif 

réel et valable pourra le justifier. Ainsi, « le motif matériellement inexact sera 

considéré comme un motif surabondant »349.  

2) Les fluctuations de l’étendue du contrôle des motifs.  

    Lorsqu’il examine les motifs soulevés par l’Administration, le juge distingue 

entre deux situations, de la spécificité de chacune d’elles, dépend l’ampleur de son 

contrôle.  

    Dans un premier temps, nous pouvons croire que si l’Administration détient 

un pouvoir discrétionnaire, le contrôle juridictionnel serait restreint, voire, ligoté, et, 

au contraire, il deviendrait conséquent, lorsque cette dernière est investie de 

pouvoirs liés. Il convient de signaler qu’en réalité, l’Administration ne possède pas un 

pouvoir discrétionnaire total et intégral, et inversement, elle n’est pas entièrement 

liée par des compétences précises et claires. C’est entre ces deux extrêmes : 

discrétion totale et pouvoir lié en entier, qu’oscille l’ampleur du contrôle exercé par 

le juge qui a développé, grâce à ses efforts jurisprudentiels marquants, des outils lui 

permettant d’assurer la légalité du pouvoir discrétionnaire de l’Administration.  

Quand il procède au contrôle des motifs d’une décision prise sur le fondement 

du pouvoir discrétionnaire, le juge examine si les griefs invoqués avaient une 

existence matérielle antérieurement à l’apparition de l’acte  d’une part, et si ceux-ci 

correspondent aux dispositions légales d’autre part, il s’assure, donc, de l’inexistence 

d’une erreur de droit ou de fait et ce, à l’instar du contrôle qu’il œuvre dans les cas 

où l’Administration détiendrait une compétence liée.  

Ayant généralement établi que le pouvoir discrétionnaire permet à 

l’Administration d’apprécier les faits et d’en établir le sort coercitif, le juge ne 

s’immisce pas dans l’appréciation de l’opportunité laissée à la discrétion de 

l’Administration,  mais il diligente un contrôle ayant pour but de s’assurer si celle-ci 

n’a pas commis une « erreur manifeste d’appréciation ». L’approfondissement 

progressif de ce moyen de contrôle pousse une partie de la doctrine à évoquer 

l’émergence d’ « un pouvoir lié jurisprudentiel »350.   
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En conséquence, et à la différence de la première impression que l’on puisse 

s’en dessiner, il est constatable que plus le pouvoir de l’Administration revêt un 

caractère discrétionnaire, plus le contrôle juridictionnel s’intensifie car le juge essaie 

de soumettre le pouvoir discrétionnaire, ayant mauvaise presse aux yeux des 

administrés qui l’assimilent à une forme d’arbitraire, à un contrôle d’ « adéquation 

remarquablement ample ».  

II. Les motifs « irréguliers ».  

Les motifs, desquels se prévaut l’Administration, peuvent être entachés 

d’illégalité sur plusieurs aspects. L’Administration peut bâtir sa décision sur des 

situations factuelles irréelles et inexistantes, elle peut, également, mettre à mal la 

corrélation entre le fait reproché et la règle le punissant. Hormis les cas de mise en 

jeu de la théorie de séparation entre les motifs déterminants et surabondants, nous 

pouvons, valablement, soutenir qu’un acte administratif «  incorrectement motivé » 

s’identifie, en bloc et en détail, à un acte administratif « non-motivé ».  

1) Les motifs juridiques.   

Les hypothèses qui peuvent se présenter au juge sont variées. La plus facile à 

contrôler est celle dans laquelle l’Administration invoque une règle juridique 

inexistante ou, du moins, qui n’est pas encore insérée dans l’ordonnancement 

juridique. Par exemple, l’Administration fait intervenir des dispositions prévues par 

un projet de loi ou des dispositions légales ne recevant plus application en raison de 

leur appartenance à des textes abrogés. Il se peut, aussi, que l’Administration 

applique des dispositions légales sur des situations auxquelles leur champ 

d’application ne s’étend pas. Dans les cas susmentionnés, il existe un défaut de 

fondement légal débouchant, en cas de recours contentieux, sur l’annulation de la 

décision déférée.  

Au demeurant, le cas le plus fréquent, à l’occasion de l’exercice du contrôle des 

motifs de droit d’un acte administratif, est incontestablement l’erreur de droit qui 

consiste à « ne pas respecter la corrélation qui existe entre les motifs et les 

décisions »351. Il appartient au juge d’examiner si les faits, que le juge lui-même a déjà 

déclaré « avoir une exactitude matérielle »,  sur lesquels s’est appuyée 

l’Administration, justifient juridiquement la prise de la décision. Si tel est le cas, le 

juge cautionne la décision et rejette la demande tendant à obtenir son annulation.  
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A l’occasion de son arrêt352 n° 107 du 24 mai 1972, portant sur un litige 

administratif entre M. Mohammed BENHAMZA et le Ministre de l’Intérieur, la Cour 

de Cassation a estimé qu’indépendamment du fait que M. BENHAMZA ait commis, ou 

n’ait pas commis, l’infraction de la corruption, les faits et les circonstances dont la 

validité a été prouvée par les documents constitutifs du dossier, montrent qu’il a 

entrepris des fautes professionnelles justifiant la sanction disciplinaire édictée par le 

Directeur Général de la Sûreté Nationale et par conséquence, le requérant a été 

débouté de ses demandes.  

Dans le même agencement d’idées, nous pouvons citer l’arrêt du 06 juillet 1961, 

« Société balnéaire du Maroc ». En l’espèce, l’Administration procède au retrait d’une 

autorisation d’occupation du domaine maritime public qu’elle a délivrée à la société 

permissionnaire indiquée. En analysant les motifs invoqués par l’Administration, et 

bien que cette affaire s’inscrive dans le registre épineux des affaires relevant de 

l’interventionnisme économique, le juge a conclu que les motifs invoqués étaient à 

même de justifier la décision contestée. Ce cas montre que le juge a étendu son 

contrôle sur le bien-fondé des motifs bien que les textes consentissent un large 

pouvoir d’appréciation à l’Administration l’habilitant à retirer de telles autorisations 

si les impératifs de l’intérêt général l’exigent. Le juge s’est permis de contrôler la 

conformité des motifs de l’acte à son objectif extensivement défini qu’est, dans 

l’affaire pré-citée, la préservation de l’intérêt public.  

Il faut préciser qu’en matière de décisions disciplinaires, la célèbre affaire 

« COURTILLE » en est un exemple édifiant,  le juge exige que la sanction soit 

compatible avec les faits reprochés et ce, à l’opposé de sa position dans les litiges liés 

à la police administrative lors  desquels il s’assure que la mesure prise est 

compendieusement proportionnée aux troubles ayant occasionné son intervention. 

Dans ce sillage, l’affaire fréquemment soulevée est celle d’ « EDDANGE Mohammed » 

dans laquelle le juge a précisé que dans les affaires de discipline, la dyade « sanction / 

faute » n’est pas « juridictionnellement graduable », et qu’en conséquence 

l’Administration y dispose d’un pouvoir d’appréciation très étendu. Il en découle que 

le juge a refusé de s’ingérer considérablement dans le pouvoir d’opportunité que 

l’Administration détient en matière disciplinaire. Cependant, l’évolution de la justice 

administrative entraine progressivement un contrôle de plus en plus ample sur 

l’adéquation des décisions disciplinaires aux actes reprochés au fonctionnaire. Un 
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revirement de jurisprudence s’est concrétisé en 1997 au moyen d’un arrêt novateur 

de la Cour de Cassation353, lequel arrêt a posé le soubassement de l’orientation du 

juge administratif vers le contrôle des excès d’appréciation.  

2) Les motifs factuels.   

En contrôlant les faits au même titre que les circonstances soulevées par 

l’Administration pour justifier une décision qu’elle a prise, le juge s’assure de deux 

éléments très importants : d’abord, il contrôle la véracité matérielle des faits. Ensuite, 

il se focalise sur l’exactitude de leur qualification juridique.   

En matière du contrôle de la véracité matérielle des faits, il importe de préciser 

que l’Administration ne peut construire son acte sur un fait matériellement inexact, 

que son pouvoir soit lié ou discrétionnaire. Si les fais reprochés à l’administré n’ont 

pas une existence matérielle, la décision qui les invoquerait serait annulée. Par 

exemple, si un fonctionnaire est mis en congé  alors qu’il n’en avait jamais fait la 

demande, l’Administration commet un excès de pouvoir susceptible d’annulation par 

la voie contentieuse.   

Outre la véracité matérielle des faits, s’apparentant essentiellement à un 

contrôle mécanique et rigidement causal, le juge contrôle l’exactitude de la 

qualification juridique qui en a été faite par l’Administration dans la mesure où 

l’appréciation des situations, en fonction de la règle juridique, revêt une importance 

particulière en Droit.  Il incombera, donc, au juge  de contrôler si les faits invoqués 

devraient juridiquement conduire à la décision objet du recours.  

La pratique jurisprudentielle déploie trois instruments de contrôle dans le cadre 

du contrôle juridictionnel de la qualification juridique des faits. Il y a, d’abord, un 

contrôle minimum, très restreint, voire, ligoté, lorsque le pouvoir détenu par 

l’Administration est très largement discrétionnaire à tel point qu’il puisse transformer 

la fonction administrative en une fonction politique. Toutefois, le juge veille à ce que 

l’Administration ne commette pas une erreur manifeste d’appréciation. C’est le cas 

par exemple du Gouverneur qui ordonne la fermeture d’une librairie où des ouvrages 

et des documents religieux non-islamiques peuvent être consultés ou vendus. En se 

fondant sur une justification purement d’opportunité portant sur la préservation de 

la sécurité spirituelle des populations, dont la mise à mal peut entraîner des troubles 

à l’ordre public. Le juge annule la décision parce qu’elle s’est construite sur une 
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erreur manifeste d’appréciation en ce sens que les mêmes ouvrages sont 

consultables dans les bibliothèques affiliées aux établissements de l’enseignement 

public et font l’objet d’enseignements universitaires.   

Le juge peut exercer un contrôle ordinaire lorsque les textes subordonnent les 

interventions administratives à l’existence de circonstances factuelles précises. Le 

contrôle portera, donc, sur l’exactitude de la qualification juridique que 

l’Administration a conférée aux faits ayant motivé son intervention.  

Enfin, le juge peut élargir le territoire de son contrôle à tel point qu’une partie 

de la doctrine y voit un véritable contrôle d’opportunité et ce, malgré le caractère 

vague et généraliste des dispositions juridiques. Le juge recourt à un contrôle 

minutieux et très poussé du pouvoir discrétionnaire de l’Administration. Ainsi, le juge 

a affirmé, à maintes reprises, que les mesures de police doivent être proportionnées 

aux troubles à l’ordre public qui les a engendrées.  

Conclusion.  

          En propos conclusifs, le contrôle des motifs constitue un indicateur 

considérable rendant compte de l’ampleur du contrôle juridictionnel sur les décisions 

édictées par l’Administration.  

Dans ses premières décisions correspondant aux péripéties de l’installation de la 

justice administrative dans notre pays, le juge s’est montré soucieux des pouvoirs 

hypertrophiques prodigués à l’Administration titulaire de l’ultime mission de 

satisfaction – service public - et, force est de le mentionner, de protection – police 

administrative - de l’intérêt collectif.  

L’existence du pouvoir discrétionnaire s’explique par le fait que l’Administrateur 

ne puisse se réduire à un simple automate dont le rôle se borne à l’application 

machinale, mécanique, des normes réglementaires et supra-réglementaires. 

Curieusement, c’est cette même justification qui explique l’intensification progressive 

du contrôle juridictionnel dans la mesure où ce contrôle devient plus marquant et 

source de témérité jurisprudentielle quand il s’agit de décisions prises sur le 

fondement du pouvoir discrétionnaire de l’Administration. 



  

 أحكام قضائية
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 بتاوريرت االبتدائية المحكمة عن صادر 222 رقم حكم على تعليق

 "دينية زاوية" عام وقف تسيير في األحقية له من حول 183/1201/15 عدد الملف في 2016-12-01 بتاريخ 

ش  228حٗل٤ُ ٖلى خ٨م ع٢م  ناصع ًٖ اإلاد٨مت الابخضاةُت بخاوعٍغث بخاٍع

خى٫ مً له ألاخ٣ُت في حؿُحر و٠٢  183/1201/15ل٠ ٖضص في اإلا 01-12-2016

ت صًيُت"  ٖام "ػاٍو

 
 

 ُٖ٘مغو ٖبض الؿم 

ماؾتر ال٣اهىن الٗام الضازلي واهخاط 

 ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت

 

 مــ٣ــــضمــــــــــت:

ش  ج٣ضم الؿُض الخؿً الِؿُجي بً ٖال٫ الى الؿُض  2015هىهبر  30جخجلى و٢اج٘ ال٣ًُت ؤهه بخاٍع

ـ اإلاد٨مت الابخضاثُت بمضًىت جاوعٍغث بُلب حهضٝ مً زالله ٢بىله ق٨ال وفي اإلاىيٕى الخ٨م عثِ

ت ال٩اثىت بخي الخ٣ضم ع٢م  مدمض مؿخٗحنباٞغاٙ اإلاضعى ٖلُه الؿُض  جاوعٍغث البالٜ  260مً م٣غ الؼاٍو

لت ٚغامت مترا مغبٗا وطل٪ مً شخهه و٧ل مً ٣ًىم م٣امه بإمغ مىه ؤو باطن جدذ َاث 226مؿاختها 

" صعهم ًٖ ٧ل ًىم جإزحر مً ًىم الامخىإ ًٖ الخىُٟظ م٘ الهاثغ والىٟاط 2000تهضًضًت ٢ضعها الٟحن "

 اإلاعجل والاظباع في ألا٢صخى؛

ِىت ال٣ُٗت ألاعيُت مدل الضٖىي  و٢ض بجى اإلاضعي صٖىاه ٖلى ٣ٖض هبت مصدر الامًاء لتًز

ش  الهاصع ٣ت في اؾم ٧ل مً الؿُض مذج 09/04/1991بخاٍع اع ال٣ىضسخي ومؿخٗحن مدمض للٍُغ

ِىت ال٣ُٗت الاعيُت ال٩اثىت بخي  ت ٌكهضان ٖلى هٟؿحهما ؤجهما وهبا لىظه هللا جٍؼ ُت الٗلٍى الهٞى
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ت ومغ٦ؼا  260الخلٟت ع٢م  ت باجساطها ػاٍو ُت الٗلٍى ٣ت الهٞى بخاوعٍغث وؤجهما ظٗالها و٢ٟا وخبؿا للٍُغ

ت باإلاٛغب واإلاكٝغ ٖلى ظمُ٘ عوخُا صًيُا لٗباصة هللا وجالوة ٦خابه اإلا ٣ت الٗلٍى بحن، بىاؾُت هاثب الٍُغ

ت والاقغاٝ ٖليهاػواًاها ًاؾحن ؾُٗض مدمض؛ وؤهه  الؿاصة، اإلا٣ضم  ؾ٣ُىم بدؿُحر قإون َظٍ الؼاٍو

بض الؿمُ٘ ِٖسخى ومؿخٗحن مدمض،  ٣ت ٖبض الؿمُ٘ اخمض، ومذجاع ال٣ىضسخي ٖو ما صامىا لهظٍ الٍُغ

؛ ٦ما اؾخٓهغ اإلاضعي وسخت مُاب٣ت لألنل مً جى٦ُل ماعر في لخابٗحن لهاالٗلىٍت مً اإلاىدؿبحن ا

 جىز٤ُ َىجت. 09-03-2010

ت مً م٣غ  بةٞغاٚهصٞ٘ هاثب اإلاضعى ٖلُه  ب٩ىن اإلاضعي ًُالب  ت الضع٢اٍو ت الٗالٍو الؼاٍو

٤ باإلا٣ا٫ نالكاطلُت  اصع ًٖ "بكض الالم" وهظه الازحرة ٚحر مىظىصة باإلاٛغب، ٦ما ؤن الخى٦ُل اإلاٞغ

ت الكاطلُت زالض ٖضالن بً جىوـ الجؼاثغي الجيؿُت الظي  ت الضع٢اٍو ٣ت الٗالٍو اإلاؿمى قُش الٍُغ

ٟت  ت الكٍغ ت وؿبت الى الاؾغة الٗلٍى ُت الٗلٍى ٣ت الهٞى ا٢امخه بٟغوؿا، وؤن ٣ٖض الهبت ًخٗل٤ بالٍُغ

ض مً  ت ألٍػ ا َُلت هظه اإلاضة، و٢ض ؤصلى ؾىت وؤهه هى مً ٧ان ًخ٩ل٠ بى٣ٟاته 15وب٩ىهه م٣ضم لهظه الؼاٍو

٣اث لخإ٦ُض ؤ٢ىاله مجها قهاصة الؿُض مىضوب الاو٢اٝ والكاون الاؾالمُت  ت مً الكىاهض ٦مٞغ بمجمٖى

بخاوعٍغث وقهاصة ناصعة ًٖ الؿُض الباقا بمضًىت جاوعٍغث وقهاصة ناصعة ًٖ الؿُض ال٣اثض عثِـ 

ضحي اإلاؿا ت الشاهُت ونىعة مً نٟدت بجٍغ ء والٗلم وصٖىة م٣ضم وصٖىة لخٟل ُٖض اإلا٣اَٗت الخًٍغ

 الٗغف اإلاجُض.  

٦ما صٞ٘ هاثب اإلاضعى ٖلُه بٗضم ٢بى٫ الضٖىي ما صام اإلاضعي لم ًضزل في صٖىاه وػاعة ألاو٢اٝ 

والكاون الاؾالمُت باٖخباعها الجهت الىنُت ٖلى ظمُ٘ ألاما٦ً الخانت بالكٗاثغ الضًيُت باإلامل٨ت 

 اإلاٛغبُت.

اصزا٫ الؿُض ٖبض هللا زُاع بم٣خطخى م٣ا٫ انالحي بهٟخه م٣ضم و٢ض جم ج٣ضًم َلب 

٣ت  ت بمضًىت جاوعٍغث بم٣خطخى اظاػة ناصعة ًٖ الؿُض زالض بً جىوـ قُش الٍُغ ٣ت الٗالٍو الٍُغ
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ت بمضًىت جاوعٍغث ومؿاوال بها  ت الٗالٍو ت ٌٗحن بم٣خًاها الؿُض ٖبض هللا زُاع م٣ضما للؼاٍو الٗالٍو

ش   .2010قدىبر  18بخاٍع

٦ما جم ج٣ضًم َلب جضزل الؿُض هاْغ ألاو٢اٝ بىظضة باٖخباعه ممشل ٢اهىوي لىػاعة ألاو٢اٝ 

 والكاون الاؾالمُت الظي اهًم الى اإلاضعى ٖلُه وؤ٢غ بما ظاء في ظمُ٘ مظ٦غاجه.

ؤنضعث اإلاد٨مت الابخضاثُت ٖلىُا ابخضاثُا وخًىعٍا وهي م٩ىهت مً الؿُض ؤخمض بً الُُب 

ش عثِؿا والؿُض مدمض  وجدمُل  ٖضم ٢بى٫ الضٖىي خ٨مها ب 2016-12-01صاوص ٧اجبا للًبِ بخاٍع

ا ًلخمـ اإلاضعي ٞحها َغص الُٝغ الازغ مجها  ت مل٩ا ٣ٖاٍع ٠ الضٖىي اٖخباع ل٩ىن الؼاٍو اإلاضعي مهاٍع

واٞغاٚه مً م٣غها لالخخال٫ بضون ؾىض ًجٗل مً هظا اإلال٪ و٢ٟا ٖاما ًسً٘ مً خُض قاوهه لىػاعة 

كاون الاؾالمُت وال ًم٨ً ؤن ٩ًىن مدل مل٨ُت زانت ؤو ٦ؿب بالخُاػة وال ًجىػ ألاو٢اٝ وال

٤ م٣خًُاث مضوهت ألاو٢اٝ مما ال ًيخٟي مٗه صخت ما صٞ٘ به هاثب اإلاضعى ٖلُه  الخهٝغ ُٞه بال ٞو

مً ؤن الؼواًا جب٣ى و٢ٟا ٖاما ٌؿخىظب جمشُله ؤمام ال٣ًاء مً ٢بل الؿلُت اإلا٩لٟت باألو٢اٝ ؤو مً 

ضبه لهظا الٛغى، وؤهه مً ظهت زاهُت ٞةن ٖضم اصالء اإلاضعي باالهخضاب اإلاظ٧ىع ؤو ما ٣ًىم م٣ام هظا جيخ

الاهخضاب مً ؤظل جمشُل الؿلُت اإلا٩لٟت باالو٢اٝ ؤمام ال٣ًاء ًجٗل مً م٣ا٫ الضٖىي مسالٟا 

خٗحن  32مً مضوهت الاو٢اٝ والٟهل  56إلا٣خًُاث اإلااصة  ٖضم الاؾخجابت مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ٍو

 له.

٣ض الهبت ٧ىز٣ُت ٢اهىهُت ماؾؿت إلادل الضٖىي وصٞٗاث  ًخطر مً زال٫ اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي ٖو

غاٝ ؤن الاق٩الُت ال٣اهىهُت ألاؾاؾُت في هظه ال٣ًُت جخٗل٤ بـ له الخ٤ في حؿُحر قإون  مًألَا

ت م وهل ًغ٢خى ألامغ الى مؿخىي ًم٨ً مٗه اٖخباع ألامغ  مىيٕى الضٖىي؟ الؼاٍو اخخال٫ بضون ؾىض؟ ٚع

٧ىن ال٣اضخي ؤظاب ًٖ اق٩الُت ان ال٣اضخي اظاب في خضوص الى٣ُت ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت ب "الاخخال٫ 

ت والاؾخيباٍ الًمجي الظي ًم٨ً ؤن ًخىنل الُه مً زال٫  بضون ؾىض" ولم ٌٗمل ؾلُخه الخ٣ضًٍغ
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ت مً الاقاعاث التي ظاءث في مظ٦غاث اإلاضعي ٖلى مغ ظلؿاث اإلا ل٠، ومً زال٫ ما نمم ٖلُه مجمٖى

ت خى٫ نٟت حؿُحر  اإلاضعي في َلباجه الخخامُت خُض ؤقاع في ا٦ثر مً مىاؾبت ؤن َلبه ًخٗل٤ باإلاىاٖػ

٘ الُض ًٖ  ت ال اصٖاء امخال٦ه، لُضع٥ ال٣اضخي مً زاللها ان هضٝ الُالب ًخٗل٤ بٞغ مدل اإلاىاٖػ

امه باإلاهمت اإلاظ٧ىعة، طل٪ الدؿُحر الضًجي حؿُحر الى٠٢ الٗام مدل الجزإ لٗضم وظىص ؾىض ٢اهىوي ل٣ُ

غاٝ و٦ظا جىظهاث ال٣ًاء وال ؾُما ٢غاعاث مد٨مت الى٣ٌ بهظا الكإن.  ٤ ما ج٣غ به الٖا الهىفي ٞو

وبالخالي ٞهي اق٩الُت ؤزغي ال ٖال٢ت لها بُلب اإلاضعي وجخٗل٤ بام٩اهُت امخال٥ الى٠٢ الٗام ٦مل٨ُت 

وقغوٍ جمشُله ؤمام ال٣ًاء وهى ما لم ًىإػ ُٞه اإلاضعي  زانت ؤو ٦ؿب بالخُاػة او الخهٝغ ُٞه

 بخاجا.

 الــٗـــــغى:

ًسغط ًٖ مىهجُت الخٗل٤ُ ٖلى اإلا٣غعاث  -٢ض -بن الخٗل٤ُ ٖلى هظا الخ٨م له زهىنُت ججٗله 

ال٣ًاثُت مً خُض الخهمُم وجغجِب الى٣ِ ال٣اهىهُت الىاظب جىاولها بالخدلُل واإلاىا٢كت ؾحرا ٖلى 

٘ مً ههج ؤٚلب  ضها والٞغ الباخشحن اإلاهخمحن بمجا٫ الخٗل٤ُ ٖلى اإلا٣غعاث ال٣ًاثُت ؤمال في ججٍى

مؿخىي ظىصة مسخل٠ اإلا٣غعاث ال٣ًاثُت التي جهضعها اإلادا٦م اإلاٛغبُت ٖلى ازخالٝ اهىاٖها 

 وصعظاتها، طل٪ ؤن ازخالٞىا ال٨لي م٘ الخل ال٣اهىوي الظي اجبٗه ال٣اضخي و٢ضمه ٦دل للىاػلت اإلاٗغويت

خباع  ٖضم ٢بى٫ الضٖىي ؤمامه واإلاخمشل في  مدل الضٖىي و٢ٟا ٖاما وال ًم٨ً أن ٨ًىن مدل اٖل

٤ م٣خًُاث مضوهت ألاو٢اٝ وبالخالي  مل٨ُت زانت أو ٦ؿب بالخُاػة وال ًجىػ الخهٝغ ُٞه ئال ٞو

، وؤن ٞظل٪ ٌؿخىظب جمشُله ؤمام ال٣ًاء مً ٢بل الؿلُت اإلا٩لٟت باألو٢اٝ ؤو مً جيخضبه لهظا الٛغى

 اإلاضعي لم ًضلي باالهخضاب اإلاظ٧ىع ؤو ما ٣ًىم م٣امه.

ل٨ً وخُض بن ؾبب الضٖىي ٦ما ٌؿخٟاص مً م٣الها الاٞخخاحي و مً زال٫ ما نمم ٖلُه  

ت؛ ت في مً له ألاخ٣ُت في حؿُحر الكإن الضًجي/الهىفي للؼاٍو  الٗاعى في َلباجه هى اإلاىاٖػ
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ً مضوهت الاو٢اٝ وبن ؤهاَذ بالؿلُت الخ٩ىمُت م 50وخُض بن ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة  

٣ا ألخ٩ام مضوهت اإلا٩لٟت باالو٢اٝ ؤمغ جىلُت اصاعة ألاو٢اٝ الٗامت وجضبحر قاوجها ٞةجها خهغتها  ٞو

 ؛ألاو٢اٝ

ا ٞحها  الاصاعي واإلااليوخُض بهه بالغظٕى الى الباب الغاب٘ مً مضوهت ألاو٢اٝ هجض الكإن   مبؿَى

 مغ بمالُت ألاو٢اٝ الٗامت وخهغ ظهاػها الغ٢باحي.بةَىاب بدُض ًخٗل٤ ألا 

ًم٨ً أن ًسغط ًٖ هُا١ ما َى ال  56مىه يمىُا ؤن الاهخضاب اإلاظ٧ىع في اإلااصة  ؿخٟاصٌمما  

ذ ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة  مالي واصاعي  اإلاؿخض٫ بها، وهى ٞٗال ما اهخهى الُه الاظتهاص ال٣ًاجي  50بهٍغ

 جها.في هىاػ٫ مكابهت ؾُإحي بُا

غاٝ وبالخدضًض ح٣ُٗب اإلاخضزلت في الضٖىي وػاعة الاو٢اٝ  وختى بالغظٕى الى مظ٦غاث الَا

وؿدك٠ ؤن جىظه ال٣اضخي الؿال٠ الظ٦غ اؾخيبُه مً  2016-07-21والكاون الاؾالمُت لجلؿت 

لها اإلاجاهب للهىابزال٫ ٖغيها في طاث الخ٣ُٗب  لذ ُٞه اهُال٢ا مً ٧ىجها ناخبت  وجأٍو الظي ؤوَّ

ت لالخخال٫  أن صٖىي اإلاضعيلهٟت في جضبحر قاون ألاو٢اٝ وحؿُحرها ا اٞغاٙ اإلاضعى ٖلُه مً م٣غ الؼاٍو

وؤن الؼواًا ال ًم٨ً  ب٨ىهه ًغمي الى امخال٦ه مل٨ُت زانتؤن ألامغ ًخٗل٤  مٟاصٍ ومٗىاٍبضون ؾىض 

نت"، ؤي ؤن اإلاخضزلت ألامغ ًخٗل٤ بمل٨ُت زا ٦أنؤن ج٩ىن مل٩ا زانا، و٢ض اؾخٗملذ اإلاخضزلت ٖباعة "

هٟؿها ال ججؼم ؤن ألامغ ًخٗل٤ بمل٨ُت زانت إلادل ٌٗخبر و٢ٟا ٖاما ًىإػ خىله اإلاضعي، ل٨ً ال٣اضخي 

ل الخاَئ و م طل٪ اهجغ وعاء هظا الخإٍو ظؼم بما لم ججؼم به اإلاخضزلت بأن اإلاضعي ًىإػ في مل٨ُت ٚع

حؿُحر هظا الى٠٢. و٢ض ؾب٤ إلاد٨مت الى٣ٌ ، والخا٫ ؤن اإلاضعي ًىإػ في مً له الاخ٣ُت في و٠٢ ٖام

ش  6-1626في ٢غاعها  ت امؼوعن ؤن  2016-10-3بخاٍع ازظث بٗحن في وا٢ٗت مكابهت في هؼإ مشاع خى٫ ػاٍو

ت خى٫  ل الخاَئ الظي ؾ٣ُذ ُٞه اإلاد٨مت خُىما اٖخبرث أن "اإلاىاٖػ خباع مؿألت الخأٍو الٖا

ت في مل٨ُت أو خُاػةمٟاصها الدؿُحر"  "الٗاعى ، ب٣ىلها "مد٨مت الى٣ٌ" ؤن الى٠٢ الٗام" "اإلاىاٖػ
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ل مد٨مت الاؾخئىاٝ ًٖ ٚحر  ت لىٟؿه ٦ما طَب الى طل٪ جأٍو لم ًضعي أبضا مل٨ُت أو خُاػة الؼاٍو

٣اث  أٟٚله ال٣اض ي في هاػلت الخا٫، وهظا ما نىاب" ٤ ال٣غاع اإلاظ٧ىع يمً مٞغ م ٧ىن اإلاضعي ؤٞع ٚع

لُه ٞهظ2016-2-18ح٣ُٗبه لجلؿت  ا الخضزل ظاء زاعط ؾُا١ الضٖىي وال جإزحر له ٖلى نلب الجزإ ، ٖو

 ال٣اثم ألاع٧ان واإلاؿخ٣ُم الشىابذ.

وما ًا٦ض ما ط٦غهاه ب٩ىن اإلاضعي ال ٣ًهض "الاخخال٫ بضون ؾىض" اإلاخًمً في ٢اهىن الالتزاماث 

ُلب مً لم ًمدل الجزإ، ٖضم اصٖاةه مل٨ُت الى ما ٢لىاه بسهىم  باإلياٞتوال٣ٗىص، هى ؤهه 

ال٣اض ي جُٟٗل مؿُغة الاٞغاٙ لالخخال٫ بضون ؾىض باٖخباٍع مال٩ا لل٣ٗاع أو وظىص ٖال٢ت ٦غاةُت 

حرها مً اؾباب َلب جُٟٗل جل٪ اإلاؿُغة، ٦ما ؤن  بِىه وبحن اإلاضعى ٖلُه ٣ٖض الهبت اإلاإؾـ ٚو

ا ال٦دؿاب نٟت الدؿُحر، ب إلادل الجزإ ًخدضر ًٖ الدؿُحر ولِـ ًٖ الخمل٪ ً٘ قَغ الخالي هغي ٍو

ان ال٣اضخي ٧ان له هامل ل٩ي ٌؿخيبِ اإلاٛؼي الخ٣ُ٣ي للمضعي مً وعاء اؾخٗماله لخٗبحر "الاٞغاٙ 

٘ الُض ٖلى حؿُحر مدل الجزإ ل٣ٟضان الؿبب اإلايصخئ  لالخخال٫ بضون ؾىض"  وهى ٦ما ط٦غها ؾالٟا "ٞع

ت مدل الجزإ.  لظاث الخ٤ واإلااهذ لهٟت مؿحر الؼاٍو

م جإ٦ُضها ٖلى ؤجها الىخُضة ناخبت الهٟت في جضبحر قاون ألاو٢اٝ ٦ما ؤن اإلاخضزلت هٟ ؿها ٚع

وحؿُحرها حٗىص في طاث اإلاظ٦غة الخ٣ُٗبُت لخ٣غ بىظىص "حؿُحر" ٣ًىم بهم م٣ضمىا الؼواًا خُض جظهب 

ت"،  ٠ُ٨ٞ ًصر ال٣ى٫ ب٨ىنها الىخُضة ناخبت بال٣ى٫ ؤن اإلاضعى ٖلُه ًخىلى "الاقغاٝ والدؿُحر للؼاٍو

ا بهظٍ الهٟت؟ الهٟت  وختى لى في جضبحر قإون ألاو٢اٝ والدؿُحر وحٗىص لخٗتٝر لجهت أزغي ٚحَر

ٌ هظا  لٟتريىا ظضال ان اإلاخضزلت هي مً مىدخه هظه الهٟت ٩ٞان لؼاما ٖلحها ؤن جضلي ب٣غاع جٍٟى

خٗحن اؾدبٗاصه  . الازخهام للمضعى ٖلُه، وخُض بجها لم جضلي بما ج٣ضم ٣ٞىلها ًب٣ى ٖضًم ألاؾاؽ ٍو

غاٝ لخإ٦ُض ؤخ٣ُت ؤ٢ىالهم  ٦ما ؤن ال٣اضخي وهى ًىٓغ في مسخل٠ الىؾاثل وألاصلت التي ٢ضمها ألَا

ِىت ال٣ُٗت  ؿت إلادل الضٖىي وهي ٣ٖض هبت لتًز ؤٟٚل مؿإلت ؤؾاؾُت جخٗل٤ بالىز٣ُت ال٣اهىهُت اإلااّؾِ
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ت"، خُض ا جخدضر ٖمً له ألاخ٣ُت في حؿُحر قإون َظٍ الؼاٍوبجها  ألاعيُت "الؼاٍو ت وجً٘ قَغ

ت مً اإلاىدؿبحن الظي مٟاصه ؤجهم ٦ظل٪  ال٦دؿاب خ٤ الدؿُحر ٣ت الٗلٍى ما صامىا لهظٍ الٍُغ

، وال٣اضخي بىعي ؤو صون وعي مىه اهجغ وعاء ما صٞٗذ به اإلاخضزلت و٦ظا اإلاضعى ٖلُه بٗضم الخابٗحن لها

انم ألظل الخهٝغ في اإلاضعي ًس ٦أن٢بى٫ الضٖىي لٗضم اصزا٫ اإلاضعي في صٖىاه وػاعة ألاو٢اٝ و

ت ٖلى ؾبُل ال٨ؿب ؤو الخُاػة ؤو زالٝ ما ج٣خًُه مضوهت ألاو٢اٝ بهظا الكإن.  الؼاٍو

ت  جىهب ل٨ً خُض بالغظٕى الى صٞٗاث اإلاضعي هجض ؤهه ؤقاع في ؤ٦ثر مً مىاؾبت الى ؤن اإلاىاٖػ

ت مدمض بىب٨غ  بىاؾُت هاثبه الاؾخاط 2016-02-18، بل بهه ٣ٖب في ظلؿت ٖلى حؿُحر قإون الؼاٍو

٤ بمشابت اقهاص مً َٝغ مىضوب وػاعة ألاو٢اٝ الظي ٢ضمه اإلاضعى ٖلُه ٌٗجي  نٟت ٖلى ؤن اإلاٞغ

ُت والؼواًا وبالخالي ٞهى ًىإػ في مً له ؤخ٣ُت ا٦دؿاب هظه الهٟت  اإلاؿإولُت في حؿحر الُغ١ الهٞى

ه ٢بل جاع  ت بهٟت ٢اهىهُت، وؤهه لم ًىاٖػ ت مدل اإلاىاٖػ ش  2010-03-14ٍش وهي حؿُحر الؼاٍو وهى جاٍع

ت اإلاٛغبُت. ت الٗلٍى ت بخى٢ُٗه ٖلى اٖالن جإؾِـ الؼاٍو ت الٗالٍو  زغوظه ًٖ الؼاٍو

-وختى بن هدً اججهىا مىخى ال٣اضخي ٞةهىا ؾىجض ؤهٟؿىا ؤمام اق٩الُت جخٗل٤ ب٩ىن اإلاضعى ٖلُه 

غ ٖلى اهخضاب ؤو جٟىٌٍ مً ٢بل وػاعة ألاو٢اٝ لل٣ُام ٖلى قاو  -٦ظل٪ ت مدل الجزإ، ال ًخٞى ن الؼاٍو

وؤن جضزل هايغ ألاو٢اٝ ومااػعجه للمضعى ٖلُه و٢ىله بإن اإلاضعى ٖلُه هى اإلاٗغوٝ لضي ألاو٢اٝ ال 

٣ت التي ؾب٤ للمضعى ٖلُه ؤن  ًم٨ً اٖخباعه بإي وظه ٧ان بمشابت اهخضاب، بل بن اصالءه بالىزاث٤ اإلاٞغ

لىايغ ًا٦ض ؤن اإلاضعى ٖلُه ٣ًىم بمهمت الدؿُحر، ؤصلى ببًٗها لضلُل ٖلى ؤن ألامغ ًخٗل٤ ب٩ىن الؿُض ا

ه ٖلحها اإلاضعي، وبالخالي ٞالؿُض الىايغ هٟؿه ٣ًغ ؤن هىا٥ مهمت  ٣ًىم بها  " حؿُحر"وهى ما ًىاٖػ

ُت مسالٟت إلاا ظاء في ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة  التي جخدضر  50اإلا٣ضمىن وال٣اثمىن ٖلى الؼواًا الهٞى

مً مضوهت ألاو٢اٝ ٫  50، بالخالي هسلو الى اؾخيخاط مٟاصه ؤن اإلااصة امجضبحر قإون الى٠٢ الًٖٗ 

ت والتي جىو في ٣ٞغجحها الشاهُت  2010ٞبراًغ  23 التي ٧اهذ مً بحن اإلاىاص التي َب٣ها ال٣اضخي ٖلى اإلاىاٖػ
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يغخت والشالشت ٖلى اهه "حٗخبر و٢ٟا ٖاما ب٣ىة ال٣اهىن ٖلى ٖامت اإلاؿلمحن ظمُ٘ اإلاؿاظض والؼواًا والا 

ت مىظ اوكاثه، وجخىلى اصاعة الاو٢اٝ  خباٍع واإلا٣ابغ الاؾالمُت، ...، ًخمخ٘ الى٠٢ الٗام بالصخهُت الٖا

٣ا ألخ٩ام هظه اإلاضوهت، وحٗخبر ممشله ال٣اهىوي."، وؿخيخج ؤن هظه اإلااصة جخدضر جضبحر  بخضبحر قاوهه ٞو

مً الٟهل الؿاب٘  ىُى١ ال٣ٟغة الشالشتاصاعي ٖام َب٣ا إلاقاون الؼواًا اإلاخٗل٣ت ؤؾاؾا بما هى جضبحر 

٠ اإلاٗخبر بمشابت ٢اهىن ع٢م  قٗاثغ  إل٢امتاإلاخٗل٤ باألما٦ً اإلاسههت  1.84.150مً الٓهحر الكٍغ

الضًً الاؾالمي التي جىو ٖلى ؤهه" ٌٗحن وػٍغ ألاو٢اٝ والكاون الاؾالمُت الخُباء وألامت والىٖاّ 

لت ؤو الا٢لُم واؾدكاعة اإلاجلـ الٗلمي الا٢لُمي الظي ٌٗىُه اإلاىهبحن بها بٗض اؾخُإل عؤي ٖامل الٗما

ضزل ٦ظل٪ في زاهت جضبحر الكاون هظا ما ج٣ىم به مىضوبُت ألاو٢اٝ ٖملُا ٧الؿهغ ٖلى صٖىة  ألامغ."  ٍو

حرها مً  ىُت ٚو ُاص الضًيُت والَى ُت ال٣اثمت ٖلى حؿُحر مسخل٠ الؼواًا الى الاخخٟاالث بااٖل الُغ١ الهٞى

ت، وال جخدضر ًٖ الكاون اإلاخٗل٣ت بالامىع الا  لهظه الؼواًا مً ٢بُل اُٖاء  "الدؿُحر الهىفي"صاٍع

حره  ٠ ٚو ُاص الضًيُت ٧اإلاىلض الىبىي الكٍغ ُت بمىاؾبت الٖا ضًً وجىُٓم الاخخٟاالث الهٞى ألاوعاص للمٍغ

حرها مً اإلاماع "التربُت الضًيُت الهىُٞت"  ُت ٚو ؾاث الهىُٞت، بل وا٢امت مجام٘ الظ٦غ وال٨ٟغ ألاؾبٖى

اهىا لم وؿم٘ ًىما ب٣ُام وػاعة الاو٢اٝ والكاون الاؾالمُت بمشل ه٨ظا جضبحر لكاون الؼواًا وال ُٖيذ 

غاٝ والخ٣الُض اإلاخٗل٣ت  ٤ ألٖا م٣ضما لها ؤو ٢اثما ٖلحها لدؿُحرها، بل ألامغ مترو٥ للُغ١ الهىُٞت ٞو

ش  ٢702غاعها ع٢م  بها، وهظا الخىظه ؤ٦ضجه مد٨مت الاؾخئىاٝ بالخؿُمت في ب٣ىلها   2016-08-25بخاٍع

"وخُض بن وػاعة ألاو٢اٝ ولئن ٧اهذ بم٣خطخى ههىم مضوهت ألاو٢اٝ هي اإلامشل ال٣اهىوي لألو٢اٝ 

ال وظىص لىو م٣خط ى ٢اهىوي ًإ٦ض أن الٗامت ومجها الؼواًا بسهىم الكإن اإلاالي وال٣ٗاعي، بال ؤهه 

ؼ٫  قُىر وم٣ضمي أو مؿحري الؼواًا والتي جب٣ى زايٗت والًتها حكمل ٦ظل٪ مؿإولُت حُٗحن ٖو

ظا ما ًؼ٦ُه الٗمل ال٣ًاتي في أٚلب الىىاػ٫ اإلامازلت"، أن الٗٝغ ٦ما ؤ٦ضث " لألٖغاٝ الؿاةضة َو

ت مهمت الخهٝغ في أمال٦ها" وهى ما   اإلاٗمى٫ به ُٞما ًخٗل٤ بكإون الؼواًا ٌؿىض ٦ظل٪ قُش الؼاٍو
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ان ما اهخ٣ل الى الاظابت ٖلى اق٩الُت اإلال٨ُت ؤ٢غه ال٣اضخي في هاػلت الخا٫ في  اخضي خُصُاجه، ل٨ىه ؾٖغ

ت مىهبت أؾاؾا الخانت ؤو ال٨ؿب بالخُاػة للى٠٢ الٗام وهى  جىظه مجاهب للهىاب ألن اإلاىاٖػ

ت طل٪ الدؿُحر الضًني الهىفي ولِـ الدؿُحر الاصاعي الظي ٞٗال  ٖلى مً له الخ٤ في حؿُحر الؼاٍو

ى ما ال ًىإػ ُٞه اإلاضعي ًخىظب الخهى٫ ٖلى  ت خىله َو اهخضاب مً وػاعة ألاو٢اٝ ألظل اإلاىاٖػ

ا الاصاعي ًضزل في ازخهاناث وػاعة ألاو٢اٝ  ت و٢ٟا ٖاما وأن حؿُحَر ل٨ىهه ٣ًغ بأن الؼاٍو

ت مدل الجزإ صون وظه خ٤ بال ؤهه  والكإون الاؾالمُت ًىإػ في ٦ىن اإلاضعى ٖلُه ٌؿحر قإون الؼاٍو

م اصالء اإلاضعى ٖلُه بد٨م ناصع  ؛لخالي ًُالب الى َغصه ل٩ىهه مدخال صون ؾىضوباوصون ؾىض  وؤهه ٚع

ش  314ًٖ اإلاد٨مت الابخضاثُت بم٨ىاؽ ٖضص  ٌؿحر في هٟـ الاججاه بال ؤن الاخ٩ام  2016-03-10بخاٍع

وال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مسخل٠ مدا٦م اإلامل٨ت بازخالٝ صعظاتها مجها بٌٗ ٢غاعاث مد٨مت الى٣ٌ 

تي ؤصلى بها اإلاضعي ٧لها حؿحر في الاججاه اإلاٗا٦ـ إلاا ؾاع ٖلُه ال٣اضخي في هاػلت الخا٫، مجها ٢غاع مد٨مت ال

ش  702الاؾخئىاٝ بالخؿُمت اإلاظ٧ىع في هاػلت مكابهت في ٢غاعها ع٢م  بٗض ٢غاع الى٣ٌ  2016-08-25بخاٍع

ش  3-6مً مد٨مت الى٣ٌ ٖضص  اإلاد٨مت بالخؿُمت التي بٗض  والاخالت ٖلى طاث 2016-1-5الهاصع بخاٍع

اجه ٖلى نُٗض مسخل٠ مغاخل الضٖىي )ابخضاثُا اؾخئىاُٞا وؤمام  اَالٖها ٖلى وزاث٤ اإلال٠ ومدخٍى

غاٝ ..، وإلاا ٧ان مد٨مت الى٣ٌ( طهبذ الى ال٣ى٫ بإن  "اإلاد٨مت ملؼمت بالبذ في خضوص َلباث الَا

غ  ت وأن مىا٢كاث ألَا اٝ اهدهغث في مً له نٟت الاصٖاء ألامغ ًخٗل٤ بُغص اإلاُلىب مً الؼاٍو

بكأنها.. وبالخالي مً له الخ٤ في الا٢امت بها..، ٞاإلاد٨مت مهضعث ال٣غاع ٧ان ٖليها البدض والخد٤ُ٣ 

أن الٗٝغ اإلاٗمى٫ ، ٦ما ؤ٦ضث "في َظٍ الى٣ُت والاظابت ٖنها ب٩ل ص٢ت ختى ًم٨نها البذ في الجزإ.."

ت مهمت الخهٝغ في أمال٦ها"به ُٞما ًخٗل٤ بكإون الؼواًا ٌؿىض ٦ظل٪    قُش الؼاٍو

بالخالي هغي ؤهه ٧ان ًخىظب ٖلى ال٣اضخي الخ٨م ب٣بى٫ الضٖىي واؾدبٗاص صٞٗاث اإلاضعى ٖلُه  

و٦ظا اإلاخضزلت في الضٖىي اإلاُالبت بٗضم ال٣بى٫ ل٩ىجها ال جىهب ٖلى الاق٩الُت ألاؾاؾُت في الضٖىي 
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ت ول ِؿذ اإلال٨ُت الخانت ؤو ال٨ؿب بالخُاػة ؤو الدؿُحر وهي الدؿُحر الضًجي الهىفي لكاون الؼاٍو

ت. وهظا الخىظه ؤ٦ضجه مد٨مت الاؾخئىاٝ بالخؿُمت في ٢غاعها ع٢م   702الاصاعي واإلاالي إلادل اإلاىاٖػ

ش  ب٣ىلها "وخُض بن وػاعة ألاو٢اٝ ولئن ٧اهذ بم٣خطخى ههىم مضوهت ألاو٢اٝ هي   2016-08-25بخاٍع

ال وظىص لىو مت ومجها الؼواًا بسهىم الكإن اإلاالي وال٣ٗاعي، بال ؤهه اإلامشل ال٣اهىوي لألو٢اٝ الٗا

ؼ٫ قُىر وم٣ضمي أو مؿحري  م٣خط ى ٢اهىوي ًإ٦ض أن والًتها حكمل ٦ظل٪ مؿإولُت حُٗحن ٖو

ظا ما ًؼ٦ُه الٗمل ال٣ًاتي في أٚلب الىىاػ٫  الؼواًا والتي جب٣ى زايٗت لألٖغاٝ الؿاةضة َو

خٗحن عصه"، مما ٩ًىن مٗه جضزاإلامازلت ا ٍو  ل الاو٢اٝ الاعاصي في هظه الضٖىي ٚحر ماؾـ مىيٖى

٦ما هغي ؤهه ٧ان ٖلى الؿُض ال٣اضخي في وا٢ٗت الخا٫ بٗض ٢بى٫ الضٖىي ؤن ٌٛىم في اإلاىيٕى 

غاٝ لِؿخيبِ الخل ال٣اهىوي ألاوؿب والٗاص٫ للجزإ، وباؾخ٣غاثىا  جُب ٖلى مسخل٠ صٞٗاث ألَا ٍو

 لىاػلت ؾىداو٫ ج٣ضًم خل ٢اهىوي هغاه ؤوؿب مما طهب الُه ال٣اضخي:إلاسخل٠ الاصلت اإلاشاعة في ا

خُض ج٣ضم اإلاضعي بُلب الاٞغاٙ  في مىاظهت اإلاضعى ٖلُه الؿُض مدمض مؿخٗحن مً ال٣ٗاع 

ِىت ال٣ُٗت ألاعيُت  260ال٩اثً بخي الخ٣ضم ع٢م  ٤ َلبه ب٣ٗض هبت لتًز ت صًيُت" واٞع جاوعٍغث "ػاٍو

في اؾم ٧ل مً الؿُض مذجاع ال٣ىضسخي ومؿخٗحن مدمض  09/04/1991ش مدل الضٖىي الهاصعة بخاٍع

ِىت ال٣ُٗت الاعيُت ال٩اثىت  ت ٌكهضان ٖلى هٟؿحهما ؤجهما وهبا لىظه هللا جٍؼ ُت الٗلٍى ٣ت الهٞى للٍُغ

ت  260بخي الخلٟت ع٢م  ت باجساطها ػاٍو ُت الٗلٍى ٣ت الهٞى بخاوعٍغث وؤجهما ظٗالها و٢ٟا وخبؿا للٍُغ

ت باإلاٛغب واإلاكٝغ ومغ٦ؼا عوخُ ٣ت الٗلٍى ا صًيُا لٗباصة هللا وجالوة ٦خابه اإلابحن، بىاؾُت هاثب الٍُغ

ت والاقغاٝ ٖلحها  ٖلى ظمُ٘ ػواًاها ًاؾحن ؾُٗض مدمض؛ وؤهه ؾ٣ُىم بدؿُحر قاون هظه الؼاٍو

بض الؿمُ٘ ِٖسخى ومؿخٗحن مدمض،  ما صامىا الؿاصة، اإلا٣ضم ٖبض الؿمُ٘ اخمض، ومذجاع ال٣ىضسخي ٖو

٣ت الٗلىٍت مً اإلاىدؿبحن الخابٗحن لها  ؛لهظٍ الٍُغ
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ت الٗلىٍت اإلاٛغبُتخُض ؤظاب اإلاضعى ٖلُه ب٩ىهه م٣ضم  ض مً  للؼاٍو وؤهه هى مً  ؾىت 15ألٍػ

ت الكاطلُتال جغبُه ٖال٢ت ٧ان ًخ٩ل٠ بى٣ٟاتها َُلت هظه اإلاضة، وؤهه  ت الضع٢اٍو ت الٗالٍو التي  بالؼاٍو

 ًخدضر ٖجها اإلاضعي، 

ت  ل٨ً خُض ِىت ال٣ُٗت الاعيُت مدل اإلاىاٖػ ؿتبن ٣ٖض الهبت لتًز ِّ
ت  ٦ىز٣ُت ٢اهىهُت مإؾ  للؼاٍو

ُت  ت الهٞى ش الٗلٍى ل  9نضعث بخاٍع ض مً  1991ابٍغ ، وؤن ؤو٫ م٣ضم ٖحن بها هى ؾىت 25أي مىظ أٍػ

ُت اإلاغخىم اخمض ٖبض الؿمُ٘، وبٗضه ٖحن الؿُض مذجاع ال٣ىضسخي ٦ما جا٦ض طل٪ وز٣ُت ازباث اإلاؿاول

ت لكُسها زالض بً جىوـ بىاؾُت هاثبه باإلاٛغب  ت ؤو الٗلٍى ٣ت الٗالٍو واؾخمغاعها الهاصعة باؾم الٍُغ

آهظا٥ ًاؾحن ؾُٗض"، وبٗض اإلا٣ضم مذجاع ال٣ىضوسخى ظاء حُٗحن اإلاضعى ٖلُه الؿُض مدمض مؿخٗحن 

ت وهى ما لم ًىإػ خىله اإلاضعي لخض ٢ُام اإلاضع  باإلزال٫ى ٖلُه "اإلاكخ٩ى به" ٦م٣ضم لهظه الؼاٍو

ت ًٓل مىدؿبا جابٗا  بالكٍغ الىاعص ب٣ٗض الهبت اإلاخٗل٤ بًغوعة ٧ىن ال٣اثم ٖلى حؿُحر هظه الؼاٍو

ش  ت خُض ٢ام بخاٍع ُت الٗلٍى ت الهٞى ٣ت الٗلٍى جم  بالخى٢ُ٘ ٖلى اقهاص ٖضلي 2010-03-14للٍُغ

ت اإلاٛغبُت جدذ مكُست الكُش اإلاؼ  ٣ت الٗلٍى ٦ما جا٦ض  ؾُٗض ًاؾحنٖىم بم٣خًاه اٖالن جإؾِـ الٍُغ

، ٦ما مً بحن اإلاى٢ٗحن اإلاضعى ٖلُه مدمض مؿخٗحناإلاكُست و  بةٖالنطل٪ نىعة مً اقهاص ٖضلي 

ش  ؤن الؿُض ًاؾحن ؾُٗض  1977-10-27ًخطر مً زال٫ اؾخ٣غاء ٣ٖض الهبت و الى٧الت اإلاٟىيت بخاٍع

ضي الكُش زالض بً جىوـ و اإلاؿاو٫ ٣ِٞ ًٖ حؿُحر ػواًا ٧ان ٖؼله الكُش الى ان  ها باإلاٛغب مً مٍغ

ش زالض بً جىوـ ًٖ هُابخه  بؿبب ٦ثرة الك٩اًاث يضه مً م٣اصًم  2009-11-24باإلاٛغب بخاٍع

٤ ٦ما ظاء في وز٣ُت الٗؼ٫، و٢ض جم الٗؼ٫  ت باإلاٛغب و جهب امال٥ الٍُغ ٣ت الٗالٍو ٣حراث الٍُغ ٣غاء ٞو ٞو

،  7241/2009/1109خضاثُت بُىجت ٖضصبم٣خطخى امغ ٢ًاجي ناصع ًٖ الؿُض عثِـ اإلاد٨مت الاب

٣ت اإلاؿماة  الن ًٖ جإؾِـ الٍُغ ت وخُض بهه ًدبحن ؤهه بٗض الٗؼ٫ باقهغ ٢لُلت جم الٖا ٣ت الٗلٍى الٍُغ

ش  سخ للكٍغ اإلاظ٧ىع في ٣ٖض الهبت، 2010-03-14اإلاٛغبُت بخاٍع اإلاخٗل٤  وبالخالي ٞهظا بزال٫ واضر ٞو
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ت ً ت مً اإلاىدؿبحن ٓلىن ٦ظل٪ ب٩ىن ال٣اثمحن ٖلى حؿُحر هظه الؼاٍو ٣ت الٗلٍى ما صامىا لهظٍ الٍُغ

ت، ٞةن اإلاضعى ٖلُه الؿُض مؿخٗحن مدمض الخابٗحن لها ت الٗلٍى ش  لم ٌٗض ٦م٣ضم للؼاٍو مىظ طل٪ الخاٍع

ش 2010-03-14وهى  خُض جم اجهاء الى٧الت اإلاٟىيت  2009-11-24، بل بهه لم ٌٗض ٦ظل٪ مىظ جاٍع

ت زالض بً جىوـ، وخُض بن اإلاؿمى ًاؾحن ؾُٗض للؿُض ًاؾحن ؾُٗض مً َٝغ ق ٣ت الٗالٍو ُش الٍُغ

ت بمضًىت جاوعٍغث، ٞةهه  ت الٗالٍو يمىُا هى هٟؿه مً ٖحن اإلاضعى ٖلُه مدمض مؿخٗحن ٦م٣ضم للؼاٍو

"مدمض مؿخٗحن" جبٗا لظل٪، مما ًخٗحن مٗه عص ما صٞ٘ جم ٖؼ٫ الٟٕغ "ًاؾحن ؾُٗض" ٢ض  بٗؼ٫ ألانل

 به اإلاضعى ٖلُه؛

ش  3-621ظا ما ؤ٢غجه مد٨مت الى٣ٌ في ٢غاعها ٖضص وه "إلاا خُض ؤ٦ضث ؤهه  2014-10-14بخاٍع

ت بخ٩ل٠ُ مً قُسها  ت الٗالٍو ٧ان البحن مً أوعا١ اإلال٠ أن الُاًٖ ؾُٗض ًاؾحن ٧ان قُسا للؼاٍو

ت  زالض بً جىوـ وأهه بٗض ٖؼله وجبلُٛه ٢غاع ٖؼله، ٖمض الى جىهِب هٟؿه قُسا ٖلى الؼاٍو

ت بإن  عةاإلاظ٦ى  اإلاؿىضة للُالب  الى٧التواإلاد٨مت إلاا اؾخسلهذ مً طل٪ في اَاع ؾلُتها الخ٣ضًٍغ

ش  ت اإلاظ٧ىعة  1977ا٦خىبغ  27اإلاظ٧ىع بخاٍع ٢ض اهتهذ بٗؼله مً َٝغ زالض بً بخىلي مكُست الؼاٍو

ً أمال٦ها وجبلُٛه ت باإلامل٨ت اإلاٛغبُت ٖو ٣ت الٗالٍو طل٪  جىوـ باٖخباٍع اإلاؿإو٫ ًٖ قإون الٍُغ

ت واٖخبرث  الٗؼ٫  ج٩ىن  اوٗضمذاإلاظ٧ىعة وحُٗحن اإلا٣ضمحن ٖلحها ٢ض نٟخه في الخهٝغ في أمال٥ الؼاٍو

٢ض ؤٖملذ ؾلُتها في ج٣ُُم وؾاثل الازباث اإلاٗغويت ؤمامها واؾدىٟضث يمىُا ما ازحر ؤمامها مً صٕٞى 

للذ ٢غاعها حٗلُال ٧اُٞا"  وحجج ٖو

ش  702لخؿُمت في ٢غاعها الؿال٠ الظ٦غ ع٢م هٟـ ألامغ ؤ٦ضجه مد٨مت الاؾخئىاٝ با -25بخاٍع

٣ت خُض طهبذ الى ال٣ى٫ بإهه  08-2016 "٢ض زبذ ظلُا أن مً زال٫ ظمُ٘ الىزاة٤ واإلاؿدىضاث اإلاٞغ

لى ًٖ قإونها  ت واإلاؿإو٫ ألٖا ٣ت الٗالٍو باإلال٠ أن الكُش زالض ٖضالن بً جىوـ َى قُش الٍُغ

ى مً أ ى وأمال٦ها باإلامل٨ت اإلاٛغبُت َو ؾىض اإلاهمت للىُابت ٖىه في اإلاكُست للؿُض ؾُٗض ًاؾحن َو
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 714"وخُض ئن ال٣غاع الاؾخئىافي ع٢م وؤعصٞذ بال٣ى٫  مً ٖؼله بٗض طل٪ وجىلى اإلاكُست بىٟؿه"

ش  ٌ الًُٗ ُٞه بالى٣ٌ ٢ض  الظي أنبذ خاةؼا ل٣ىة الص يء اإلا٣ط ي به 2012-12-25بخاٍع بٗض ٞع

ت باإلاٛغب أَلُت ٖؼ٫ و٦ُلهأ٢غ للؿُض زالض ٖضالن بً جىوـ بهٟ ٣ت الٗالٍو في  خه قُش الٍُغ

الٗٝغ اإلاٗمى٫ به ُٞما ًخٗل٤ بكإون اإلاكُست الكُش ؾُٗض ًاؾحن وؤن ٖؼ٫ هظا ألازحر صخُدا وؤن 

ت مهمت الخهٝغ في أمال٦ها وحُٗحن م٣ضم ٖجها، ٦ما اٖخبر ؤن ال نٟت  الؼواًا ٌؿىض ٦ظل٪ قُش الؼاٍو

ت بٗض اهتهاء ازاع الى٧الت".للكُش اإلاٗؼو٫ في حُٗحن م٣ض ت الٗالٍو  م ًٖ الؼاٍو

ت اإلاٛغبُتوخُــض اه٨غ اإلاضعى ٖلُه ظمُ٘ اإلايؿىب الُه ػاٖما اهه م٣ضما  ٣ت الٗلٍى و ان  للٍُغ

٣ت  تاإلاضعي ًخدضر ًٖ الٍُغ ٣ت  الٗالٍو "بكض الالم"، وؤهه ال ٌٗٝغ الكُش زالض بً جىوـ قُش الٍُغ

ت،  ل٨ً خُض ان  و  صلى باقهاص ناصع ًٖ الؿُض مذجاع ال٣ىضس ي اخض َغفي الهبتاإلاضعي االٗالٍو

ت  ت او الٗالٍو ٣ت الٗلٍى ت َى اإلا٣ضم الؿاب٤ للٍُغ ت الٗلىٍت او الٗالٍو ٌكهض مً زالله ان م٣غ الؼاٍو

ت الهاصعة ًٖ بلضًت جاوعٍغث )حي الخلٟت ع٢م  جاوعٍغث(  260هٟؿه الٗىىان الىاعص بالكهاصة الاصاٍع

٣ت التي قُسها زالض بً جىوـ.وأنها هي طاث ال ٦ما ؤصلى بهىع اإلاضعى ٖلُه في الاخخٟاالث بمدًغ ٍُغ

الكُش زالض بً جىوـ وبىظىص هاثبه آهظا٥ ًاؾحن ؾُٗض و وسخت مً الامغ ال٣ًاجي و مدًغ جبلُٜ و 

ت او الٗلىٍت  قهاصة ازباث اإلاؿاولُت و اؾخمغاعها، ٦ما ؤصلى ٣ت الٗالٍو بمدًغ اظخمإ قُش الٍُغ

٣ت باإلاٛغب و مً بُنهم اإلاضعى ٖلُه بهٟخه م٣ضم الؿ ُض زالض بً جىوـ بمؿإولي و م٣اصًم الٍُغ

ت جاوعٍغث و جى٢ُٗه م وعوص مهُلر  ػاٍو ت" ٚع ُت ولِؿذ الٗلىٍت  "الٗالٍو ٣ت الهٞى ٦دؿمُت للٍُغ

٣ت"م٣ترح" جخًمً جى٢ُٗاث م٣اصًم ال٦ُما ًضعي اإلاضعى ٖلُه، ٦ما ؤصلى اإلاضعي بىز٣ُت مٗىىهت ب   ٍغ

ت" اصعظذ هظه الخى٢ُٗاث في مدًغ ًىز٤ إلاا اج٤ٟ ٖلُه مً  "الٗلىٍت"بدؿمُت  ولِؿذ "الٗالٍو

ت الؿُض زالض بً جىوـ٧ل  بدٓىع م٣ترخاث  ٣ت الٗالٍو وهاةبه بهٟخه قُسا لها،  مً قُش الٍُغ

ت بهٟخه هاثبا للكُش،  آهظا٥ الؿُض ًاؾحن ؾُٗض ٣ت الٗالٍو واإلاضعى ٖلُه بهٟخه م٣ضما للٍُغ
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ٞان  جى٢ُ٘ ، وخُض بن اإلاضعى ٖلُه لم ًىإػ في صخت هظه الىزاث٤ بمضًىت جاوعٍغث م٘ جى٢ُٗاتهم

ت" صلُل واضر ٖلى أنهما "الٗلىٍت" أو  اإلاكخ٩ى به ٖلى الدؿمُخحن مٗا ؾىاء "الٗلىٍت" أو "الٗالٍو

ت" وظهان لٗملت واخضة  ٖلُه بهظا الكإن؛ بة٢غاع اإلاضعى ٖلُه مما ًخٗحن مٗه عص اصٖاء اإلاضعى "الٗالٍو

ت"   ت " او "الٗالٍو ال ٌك٩ل ازخالٝ مً خُض قض خُض بن ازخالٝ الاؾم مً خُض ""الٗلٍى

ت الكاطلُت اصة الال٠ ما صامذ اليؿبت الى مكغب الضع٢اٍو و الاؾم ب٨ال الغؾمحن مؿخمض  الالم او ٍػ

٣ت اخمض بً مهُٟى الٗالوي او الٗلىي او بً ٖلُىة.  مً ماؾـ الٍُغ

ت اإلاٛغبُت ُٞما ًخ ت الٗلٍى ض مً ٗل٤ بال٣ى٫ ؤن اإلاضعى ٖلُه م٣ضم للؼاٍو : خُض  ؾىت 15مىظ اٍػ

ش  في اؾم ٧ل مً الؿُض مذجاع ال٣ىضسخي ومؿخٗحن مدمض  09/04/1991بن ٣ٖض الهبت ٧ان بخاٍع

ت مىدؿبحن، اي ان هظه  ٣ت الٗلٍى ت ما صامى لهظه الٍُغ ُت الٗلٍى ٣ت الهٞى ض للٍُغ ٣ت ٢اةمت اٍػ الٍُغ

ت الٗلىٍت اإلاٛغبُتاإلاضعى ٖلُه اهه  ًضعي ، في خحنؾىت بمضًىت جاوعٍغث 25مً  التي اقغها  م٣ضم الؼاٍو

ض مً  ش  15الحها اٖاله ألٍػ ش اٖالن جإؾِـ  14/03/2010ؾىت بِىما لم جاؾـ بال بخاٍع و هى جاٍع

ضي الكُش زالض بً جى  ت اإلاٛغبُت بمكُست ؾُٗض ًاؾحن الظي ٧ان مً مٍغ ٣ت الٗلٍى وـ و اإلاؿاو٫ الٍُغ

٤ باإلاٛغب ٦ما ؤجطر مً زال٫ اؾخ٣غاء  ت٣ِٞ ًٖ حؿُحر ػواًا الٍُغ ٣ت،  مجمٖى مً الىزاث٤ اإلاٞغ

لُه ٝ ٣ت الٗلىٍت اإلاٛغبُت ال ًخجاوػ ٖو ، ٠ُ٨ٞ ٌؿخ٣ُم ال٣ى٫ ب٩ىن اإلاضعى ٖلُه ؾىىاث 6ٖمغ الٍُغ

ض مً  َغصُّ مٗه قها 15م٣ضم ٖلحها ألٍػ
ُ
 صة مىضوب ألاو٢اٝ بهظا الكإن.ؾىت؟ وبالخالي ٞهظا ٢ى٫ مغصوص ج

٦ما ؤن ال٣ى٫ بإن اإلاضعى ٖلُه هى اإلاٗغوٝ لضي الؿلُاث وهى مً ًخىلى الاقغاٝ والدؿُحر مىظ 

ؾىحن هى ٢ى٫ ال ٌٛحر مً وا٢ٗت الخا٫ في شخيء وال ًٟؿض َلب اإلاضعي، وهى ما ؤ٢غجه خُصُت خ٨م 

ش  702مد٨مت الاؾخئىاٝ بالخؿُمت ع٢م  "أ٢ضمُت اإلا٣ضم في أصاء مهامه لها ؤن ب٣ى   2016-08-25بخاٍع

ا به مً ٢بل الؿلُاث َى أمغ ال ًمىده خهاهت يض ٢غاع الٗؼ٫ الظي ٢ض ًهضع مً  و٦ىهه مٗتٞر

 ". ت صون ٢ُض أو قٍغ ؼ٫ م٣ضم الؼاٍو ٣ت الظي ًمل٪ نالخُت حُٗحن ٖو  َٝغ قُش الٍُغ
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ض ٢بى٫ الُلب ق٨ال ، هغي ؤهه ٧ان ًخىظب ٖلى ال٣اضخي في هاػلت الخا٫ بٗألظل ٧ل ما ؾل٠

٤ ٍٖغًت الضٖىي.  ٢بىله مىيٗا وجإ٦ُض ما ظاء في مظ٦غاث اإلاضعي والخ٨م ٞو

 زــاجـمـــــــت:

ًخطر مً زال٫ ٧ل ما ؾل٠ ؤن ال٣اضخي في هاػلت الخا٫ ٢ض ؤظاب ٖلى اق٩الُت لم ًثرها اإلاضعي 

في الضٖىي خُض هجخا في ؤزغي ؤزاعها اإلاضعى ٖلُه واإلاخضزلت  إلق٩الُتولم ًىإػ خىلها، و٢ضم خال 

احهام ال٣اضخي ؤن نلب الجزإ ًخٗل٤ بالخ٣اضخي خى٫ مل٨ُت الى٠٢ الٗام ؤو ٦ؿبه بالخُاػة وبالخالي 

ا، وهى ؤمغ مٟغوٙ مىه ب٣ىة  يغوعة الخهى٫ ٖلى اهخضاب لخمشُله ؤمام ال٣ًاء باٖخباعه شخها اٖخباٍع

ت" باٖخباعه ال٣اهىن خُض ًضزل يمً ازخهاناث وػاعة ألاو٢اٝ، ل٨ً إلاا  ٧ان هظا الى٠٢ "الؼاٍو

٤ الاٖغاٝ والخ٣الُض الؿاثضة بدُض  ُت التي حؿحرها ٞو خ٣ال ًضزل يمً ازخهاناث الؼواًا الهٞى

ُت" "بخإ٦ُض  ً وم٣اصًم لها ًخىلىن الاقغاٝ ٖلحها مً هاخُت "التربُت الضًيُت الهٞى ج٣ىم بخٗحن مؿحًر

ً بمسخل٠ الؼواًا لل٣ُام بمهامهم، وؤن جىظه ال٣ًاء"، ٞةهه ال مىام مً يغوعة وظىص ها  الء اإلاؿحًر

ت، وبىاء ٖلى طل٪  ٣ت التي جدبٗها الؼاٍو ٤ حُٗحن قُش الٍُغ جىاظضهم ًخٗحن ؤن ٩ًىن بؿىض ًٖ ٍَغ

ُت للخىاظض بها، وفي خالذ و٢ٕى ؤخضار مً  الخُٗحن ًماعؾىن مهامهم بؿىض ٢اهىوي ًمىدهم الكٖغ

ُت ٞال  مىام مً ال٣ى٫ بإن جىاظضهم بٗض زبىث و٢ٕى ؾبب ػوا٫  قإجها اػالت جل٪ الهٟت والكٖغ

 الهٟت والؿىض هى اخخال٫ بضون ؾىض ًخىظب الٗمل ٖلى َغصهم مً جل٪ الؼواًا.

ت، ٞاإلال٠  في الخخام وكحر الى مؿإلت ج٣ىُت في هاػلت الخا٫، جخٗل٤ بمضة الخ٣اضخي في هظه اإلاىاٖػ

م٣خطخى م٣ا٫ سجل في ٦خابت يبِ اإلاد٨مت ٦ما ًخطر مً زال٫ الخ٨م الظي بحن ؤًضًىا اٞخخذ ب

ش  ش 2015هىهبر  30الابخضاثُت بخاوعٍغا بخاٍع ؤي  2016-11-17، وبٗض جىالي الجلؿاث الى آزغ ظلؿت بخاٍع

ٖكغ ًىما خُض نضع الخ٨م  12ؤي خىالي  2016-12-01ما ٣ًاعب ؾىت، زم جم حجؼه للخإمل لُىم 

ًض٫ ٖلى ؤن ال٣اضخي لم ًمىذ لىٟؿه الى٢ذ ال٩افي الظي بحن ؤًضًىا، وهظا ان ص٫ ٖلى شخيء ٞةهما 



 

 

247 

لضعاؾت اإلال٠ ختى ًدؿجى له انضاع خ٨م ٖاص٫ ومىه٠ وطو ظىصة، وهظه اإلاضة التي هغاها م٣ٗىلت ال 

غاٝ. ٣اث التي ؤصلى بها مسخل٠ ألَا ت وهٓغا ل٨ثرة اإلاٞغ  ًم٨ً ؤن ج٣ل ًٖ قهغ هٓغا لُى٫ اإلاىاٖػ

ىا ؤ٧اصًمُا ًم٨جهم اإلاىيٕى اإلاخٗل٤  إلزاعةٖلُه وٗىص   ً ال٣ًاة ج٩ٍى بًغوعة الٗمل ٖلى ج٩ٍى

مً ٞهم م٣انض اإلاكٕغ مً اؾخٗما٫ مهُلخاث بُٗجها في مسخل٠ الىهىم ال٣اهىهُت ختى ال ًىجغوا 

ال خؿب مهالخهم ٦ما و٢٘ في هاػلت  غاٝ التي ٢ض جاو٫ هها ؤو ؤ٦ثر جإٍو وعاء َلباث وصٞٗاث ألَا

مً مضوهت الاو٢اٝ وبن ؤهاَذ بالؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت  50صة الخا٫، ٞال٣ٟغة الشالشت مً اإلاا

٣ا ألخ٩ام مضوهت ألاو٢اٝ،  باالو٢اٝ ؤمغ جىلُت اصاعة ألاو٢اٝ الٗامت وجضبحر قاوجها ٞةجها خهغتها ٞو

ت خى٫ ما هى  وبالخالي ٞالدؿُحر الظي جًُل٘ به وػاعة ألاو٢اٝ ال ًسغط ٖما هى اصاعي ومالي واإلاىاٖػ

ت خى٫ الدؿُحر الضًجي  اصاعي ومالي هي مً حؿخىظب الخهى٫ ٖلى الاهخضاب مً وػاعة ألاو٢اٝ ال اإلاىاٖػ

لُه، ٞالخُإ  غاٝ ٦ما طهب الى طل٪ الاظتهاص ال٣ًاجي في هؼاو٫ مكابهت؛ ٖو ٤ ألٖا الهىفي الظي ًخم ٞو

ً ال٣اهىوي ألا٧اصًمي الظي ًم٨ىه مً ال٣غاءة الض٣ُ٢ت  الظي و٢٘ ُٞه ال٣اضخي بن ٧ان مً ٢لت الخ٩ٍى

والؿلُمت للمهُلخاث والخٗابحر ال٣اهىهُت الىاعصة في الىهىم ال٣اهىهُت ختى ًم٨ىه جُب٣ُها الخُب٤ُ 

هت  اث اإلاٗغويت ٖلُه ٞةهىا ؾى٩ىن ؤمام اق٩الُت ٍٖى ُاء خلى٫ ؾلُمت إلاسخل٠ اإلاىاٖػ ألاوؿب إٖل

ؤمغ آزغ ٚحر ما ؾل٠  مٟاصها ام٩اهُت يُإ خ٣ى١ اإلاخ٣ايحن للٗلت الؿالٟت، وؤما ان ٧ان الؿبب

 ٞظا٥ ؤمغ آزغ.
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 ٢غاعاث ٢ًاةُت في ماصة اله٣ٟاث الٗمىمُت 
1 

 أباٙل ًىوـ 

 باخض بؿل٪ الض٦خىعاه

 -ظامٗت مدمض الخامـ بالغباٍ-٧لُت الخ٣ى١ 

 

ت بالغباٍ  اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ش :   17-04-2013جاٍع

 322/1/2013مل٠ ع٢م : 

 

ٌ  -أؾباب  -ئصاعة  -ئ٢هاء  -ن٣ٟت  -ئصاعي   مبضأ صؾخىعي. -ٞع

 

ئن امخىإ ؤلاصاعة ًٖ ئبضاء أؾباب ؤلا٢هاء مً اله٣ٟت ، ًٞال ًٖ مؿاؾه بااللتزام ال٣ٗضي باإلٞهاح  -

ي هو ٖلى أن "للمىاَىحن مً الضؾخىع الظ 27وؤلازباع ًٖ ؾحر ٣ٖض اله٣ٟت ، ٌك٩ل مسالٟت ٢اهىهُت للٟهل 

واإلاىاَىاث خ٤ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ، اإلاىظىصة في خىػة ؤلاصاعة الٗمىمُت ، واإلاإؾؿاث اإلاىخسبت ، والهُئاث 

ت اإلاباصعة واإلاىاٞؿت وج٩اٞإ الٟغم )الٟهل  ٤ الٗام" ، وإلاباصب الكٟاُٞت وخٍغ مً  35اإلا٩لٟت بمهام اإلاٞغ

 اإلا٨غؾت صؾخىعٍا ، ول٣ىاٖض خؿً الىُت في الخٗا٢ض. الضؾخىع( ، وإلاخٗل٣اث خ٣ى١ الضٞإ

 

ئن ٖضم حٗل٤ الُلب باالؾخصىاءاث الضؾخىعٍت اإلا٣ُضة للخ٤ في اإلاٗلىمت ، وبالىٓغ لُابٗه الاؾخعجالي  -

مً  47اإلاإؾـ ٖلى الخبٗاث وآلازاع الٟىعٍت ًٖ ؤلا٢هاء مً اله٣ٟت ، والتي ال جدىاؾب مٗها ئظغاءاث اإلااصة 

ىٓم لكغوٍ وأق٩ا٫ ئبغام اله٣ٟاث الٗمىمُت ، ًجٗله مغ٦ؼا ٖلى أؾاؽ مما ًخٗحن مٗه الاؾخجابت اإلاغؾىم اإلا

 .له

 : الى٢ات٘ -أوال  -

ش  ، والظي  2013/4/4بىاء ٖلى اإلا٣ا٫ اإلاسجل واإلااصاة ٖىه الغؾىم ال٣ًاثُت بهىضو١ هاجه اإلاد٨مت بخاٍع

هم وبلؼامهم بخ٣ضًم ؤؾباب ب٢هاء ٖغويهما مً اإلاىاٞؿت ٖلى ًلخمـ ُٞه اإلاضٖحن بىاؾُت هاثبهم ، ؤمغ اإلاضعى ٖلح

٢بل ٞىاث ٞغم الاؾخٟاصة مً مكاع٦ت ٖغيهما يمً اله٣ٟت م٘ الىٟاط اإلاعجل  2013-2َلب الٗغوى ع٢م 

والهاثغ.وبىاء ٖلى اإلاظ٦غة الجىابُت اإلا٣ضمت مً َٝغ الى٦ُل ال٣ًاجي للممل٨ت واإلاىصٖت ب٨خابت يبِ هظه اإلاد٨مت 

ش والتي ًلخمـ ُٞه ٖضم ٢بى٫ الُلب لخغوظه ًٖ والًت ال٣ًاء الاؾخعجالي وإلاسالٟخه إلا٣خًُاث  2013-4-10 بخاٍع
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ا لٗضم امخىإ ؤلاصاعة ًٖ  47اإلااصة  مً اإلاغؾىم اإلاىٓم لكغوٍ وؤق٩ا٫ ببغام اله٣ٟاث الٗمىمُت وعًٞه مىيٖى

خًغ زاللها هاثب الُٝغ اإلاضعي  10/4/2013وبىاء ٖلى بصعاط ال٣ًُت بجلؿت  بُان ؤؾباب ؤلا٢هاء مً اله٣ٟت.

م الخىنل ، مما ج٣غع مٗه حجؼ ال٣ًُت للخإمل والى٤ُ باألمغ لجلؿت  وؤ٦ض الُلب وجسلٟذ الجهت اإلاضعى ٖلحها ٚع

17/4/2013. 

 : الخٗلُل زاهُا :

 وبٗض الخإمل َب٣ا لل٣اهىن 

ٖغويهما مً اإلاىاٞؿت ٖلى َلب خُض حهضٝ الُلب بلى ؤمغ اإلاضعى ٖلحهم وبلؼامهم بخ٣ضًم ؤؾباب ب٢هاء 

 ٢بل ٞىاث ٞغم الاؾخٟاصة مً مكاع٦ت ٖغيهما يمً اله٣ٟت م٘ الىٟاط اإلاعجل والهاثغ. 2013-2الٗغوى ع٢م 

خُض صٞٗذ الجهت اإلاضعى ٖلحها ب٩ىن الُلب ٚحر م٣بى٫ ق٨ال لخغوظه ًٖ والًت ال٣ًاء الاؾخعجالي وإلاسالٟخه 

ا لٗضم امخىإ مً اإلاغؾىم اإلاىٓ 47إلا٣خًُاث اإلااصة  م لكغوٍ وؤق٩ا٫ ببغام اله٣ٟاث الٗمىمُت وعًٞه مىيٖى

 149وخُض لئن ٧ان الُلب م٣ضما في بَاع ٢ًاء اإلاؿخعجالث )الٟهل  ؤلاصاعة ًٖ بُان ؤؾباب ؤلا٢هاء مً اله٣ٟت.

ل مً ١.م.م( ٞةن جىهُو م٣خطخى هظا الٟهل ٖلى ازخهام هظا الىٕى مً ال٣ًاء بالخاالث اإلاظ٧ىعة في الٟه

مً هٟـ ال٣اهىن واإلاىضعظت في بَاع ألاوامغ اإلابِىت ٖلى َلب ًمىذ ٢اضخي اإلاؿخعجالث ازخهام الىٓغ ٞحها مً  148

 زال٫ مؿُغة اؾخعجالُت جىاظهُت جدترم وجهىن خ٣ى١ الضٞإ ال٣ًاثُت. ظمُ٘ 

ال٣ٗضي باإلٞهاح وخُض بن امخىإ ؤلاصاعة ًٖ ببضاء ؤؾباب ؤلا٢هاء مً اله٣ٟت ، ًٞال ًٖ مؿاؾه بااللتزام 

مً الضؾخىع الظي هو ٖلى ؤن "للمىاَىحن  27وؤلازباع ًٖ ؾحر ٣ٖض اله٣ٟت، ٌك٩ل مسالٟت ٢اهىهُت للٟهل 

واإلاىاَىاث خ٤ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ، اإلاىظىصة في خىػة ؤلاصاعة الٗمىمُت ، واإلااؾؿاث اإلاىخسبت ، والهُئاث 

٤ الٗام" ، وإلاباصت الكٟا ت اإلاباصعة واإلاىاٞؿت وج٩اٞا الٟغم )الٟهل اإلا٩لٟت بمهام اإلاٞغ مً الضؾخىع( ،  35ُٞت وخٍغ

وخُض بن ٖضم حٗل٤ الُلب  وإلاخٗل٣اث خ٣ى١ الضٞإ اإلا٨غؾت صؾخىعٍا ، ول٣ىاٖض خؿً الىُت في الخٗا٢ض.

زاع الٟىعٍت باالؾخصىاءاث الضؾخىعٍت اإلا٣ُضة للخ٤ في اإلاٗلىمت ، وبالىٓغ لُابٗه الاؾخعجالي اإلااؾـ ٖلى الخبٗاث وآلا

مً اإلاغؾىم اإلاىٓم لكغوٍ وؤق٩ا٫ ببغام  47ًٖ ؤلا٢هاء مً اله٣ٟت ، والتي ال جدىاؾب مٗها بظغاءاث اإلااصة 

 اله٣ٟاث الٗمىمُت ، ًجٗله مغج٨ؼا ٖلى ؤؾاؽ مما ًخٗحن مٗه الاؾخجابت له.

 : اإلاىُى١ 

ت  90-41مً ال٣اهىن  19و 7مً الضؾخىع واإلااصجحن  35و 27وجُب٣ُا للٟهلحن  اإلادضزت بمىظبه اإلادا٦م ؤلاصاٍع

 مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت. 152و 149و 148والٟهى٫ 

 لهظٍ ألاؾباب

جإمغ ٖلىُا ابخضاثُا خًىعٍا :وػاعة الاجها٫ اإلاضعى ٖلحها في شخو ممشلها ال٣اهىوي ببُان ؤؾباب ب٢هاء الُٝغ 

غ مدًغ بظل٪ ، م٘ الغظى   ٕ بلُىا في خالت وظىص ؤي نٗىبتاإلاضعي مً اإلاىاٞؿت ٖلى اله٣ٟت، وجدٍغ

 بهظا نضع ألامغ في الُىم والكهغ والؿىت ؤٖاله ......................

  



 

 

250 

2 

 مد٨مت الى٣ٌ ٢غاع

ش  41ال٣غاع ٖضص :   12-01-2012بخاٍع

 1619/3/2/2010في اإلال٠ الخجاعي ٖضص : 

 

ل الى٣ىص  -٣ٖض   .مؿُغجه -الخمؿ٪ بالضٞ٘ بالبُالن  -قغ٦ت مخسههت  -جدٍى

ض  ٤ الى٧االث البى٨ُت أو بٍغ ل الى٣ىص لؼبىائها ًٖ ٍَغ ئن ال٣ٗض اإلابرم بحن الكغ٦ت اإلاخسههت بخدٍى

الث الى٣ضًت باؾخٗما٫ مهلخت )٧اف  اإلاٛغب والظي بم٣خًاٍ ٖهضث لكغ٦ت أزغي بخىػَ٘ الخدٍى

التها الخانت ، وئطا ـ( ًلؼم َظٍ ألازحرة بًمان هٟـ الٗىاًت التي جىليها لخدٍى مً  ٧315ان الٟهل  ئ٦ؿبٌر

حن بأن ال ًهضع  ٘ ٖلُه صٖىي بدىُٟظ الاجٟا١ الخمؿ٪ بالضٞ٘ بالبُالن ، ٞان طل٪ َع ١. ٫. ٕ ًجحز إلاً جٞغ

ًٖ ناخب خ٤ ؤلابُا٫ أي جهٝغ ٌؿخٟاص مىه الخىاػ٫ ًٖ الضٕٞى التي ٧ان مً اإلام٨ً الخمؿ٪ بها يض 

 الالتزام ال٣ابل لإلبُا٫.

 

  الى٢ات٘

ت بالضاع خُض ٌؿخٟاص مً مؿ دىضاث اإلال٠ ، ومً ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه الهاصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ش  ِـ( ؤجها  3708/2010جدذ ع٢م  1617/09في اإلال٠  15/07/2010البًُاء بخاٍع اصٖاء قغ٦ت )مُاُٞىىوـ ؾٞغ

ض اإلا ٤ الى٧االث البى٨ُت اإلاٛغبُت ؤو بٍغ ل الى٣ىص لخؿاب ػبىائها ًٖ ٍَغ ٛغب مً بُجها قغ٦ت مخسههت في جدٍى

اع ؤبغمذ م٘ الكغ٦ت اإلاظ٧ىعة ٣ٖضا  اء( التي ج٣ضم زضماث جدذ اؾم )٧اف ا٦ؿبٌرـ( وفي هظا ؤلَا )ؤصاءاث الٞى

الث الى٣ضًت باؾخٗما٫ )مهلخت ٧اف ا٦ؿبٌرـ( والتزمذ هظه ألازحرة بًمان هٟـ الٗىاًت التي جىلحها  لخىػَ٘ الخدٍى

التها الخانت ، وؤن الاجٟا١ بُج اء( ابخضاء مً صزىلها خحز لخدٍى هما خضص وؿبت الٗمىلت اإلاؿخد٣ت )ألصاءاث الٞى

ش الخى٢ُ٘ وهى  حن َلب  15/08/2001الخىُٟظ في جاٍع إلاضة زالر ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض م٘ بُٖاء الخ٤ ل٩ل مً الُٞغ

ٌ ًٖ الٟسخ ، ٚحر ؤن اإلاضُٖت  الٟسخ ٢بل اهتهاء ؤظلها بؿخت ؤقهغ صون ؤن ٩ًىن للُٝغ آلازغ الخ٤ في َلب الخٍٗى

اء( حكٗغها بٟسخ ال٣ٗض ٖلى ؤؾاؽ  07/11/02ٞىظئذ بغؾالت ماعزت في  مىظهت لها مً َٝغ قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى

ش  12ؤهه باَل ، م٘ ؤهه َب٣ا للٟهل  بتها في الٟسخ ٢بل جاٍع مىه ٧ان ًخٗحن ٖلى اإلاضعى ٖلحها ؤن حكٗغها بٚغ

ها  بؿخت ؤقهغ بال ؤجها ٖمضث بلى بلٛاء 15/08/04 م ؤن ال٣ٗض ٌٗض و٧الت وهظه ألازحرة ٖٞغ ال٣ٗض بهىعة حٗؿُٟت ٚع

مً ١. ٫. ٕ بإجها ٣ٖض بم٣خًاه ٩ًل٠ شخو شخها آزغ بةظغاء ٖملُت ٖمل مكغوٕ  879اإلاكٕغ في الٟهل 

مً هٟـ ال٣اهىن ًىو ٖلى ؤهه بطا ٞسخ اإلاى٧ل ؤو الى٦ُل ال٣ٗض في و٢ذ ٚحر الث٤  942لخؿابه ، ٦ما ؤن الٟهل 

ٌ ًٖ الًغع ، وؤن اإلاضعى ٖلحها جىنلذ مً اإلاضُٖت ومً  ٚحر ؾبب مٗخبر ؾاٙ الخ٨م ألخضهما ٖلى آلازغ بالخٍٗى

الث  1.500.000,00م٣ابل ٖمىلتها ًٖ الؿىت ألاولى بمبلٜ  صعهم و٢ض ٞاتها بظل٪ ههُبها مً ٖمىلتها هدُجت الخدٍى

صعهم م٣ابل ما ٞاتها مً ؤعباح هدُجت  5000.000,00مبلٜ  الى٣ضًت التي ؤلٛتها اإلاضعى ٖلحها ملخمؿت الخ٨م ٖلحها بإصاء

ٌ ًٖ ألايغاع الالخ٣ت بها.   الٟسخ الخٗؿٟي ، وبظغاء زبرة لخدضًض الخٍٗى
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اء( بم٣ا٫ ظاء ُٞه ؤجها جماعؽ ٖضة ؤوكُت مغجبُت بىؾاثل ألاصاء الال٨ترووي  وج٣ضمذ قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى

ل الؿَغ اء وبالخدٍى ت بى٪ الٞى الث الضولُت لٟاثضة مجمٖى ؿترن ًىهُىن( باليؿبت للخدٍى ٤ هٓام )َو ٘ لألمىا٫ ًٖ ٍَغ

الث الضازلُت ، وؤن الؿُض مدمض )ن( ٧ان مؿحرا ومضًغا ٖاما لكغ٦ت  ، وبىٓام )٧اف ا٦ؿبٌرـ( باليؿبت للخدٍى

اء( وفي ؾىت  ؿترن ًىهُىن( ٣ٖض قغا٦ت إلهجاػ ٖملُ 1996)ؤصاءاث الٞى ؿترن( ؤبغمذ هظه ألازحرة م٘ قغ٦ت )َو اث )َو

ش  ؤؾـ الؿُض مدمض )ن( باؾمه وهُابت ًٖ ابيخه  29/12/98ٖبر ٢ىاتها ، وصون جىػَ٘ ؤي مىخىظاث مىاٞؿت زم بخاٍع

ش  ـ( وبخاٍع ؤبغمذ  15/08/01ال٣انغة بلهام وػوظخه ماعي قغ٦ت طاث مؿاولت مدضوصة جضعى )مُاُٞىىوـ ؾحٞر

اء( م٘ قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( اجٟا٢ُت  اء( ظمُ٘ قغ٦ت )ؤصاء الٞى التزمذ بم٣خًاها هظه ألازحرة بمىذ )ؤصاءاث الٞى

ٖملُاث ه٣ل ألامىا٫ لخىػَٗها بىاؾُت زضمت )ال٩اف ا٦ؿبٌرـ( ٦ما ؤبغمذ قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( ٣ٖىصا م٘ قغ٧اث 

ا اهُٟا( و)َغاوؿِك٪( و)َلُجغوؽ( ، واؾخٗملذ ظمُ٘ بم٩اهُاث  ؿترن ًىهُىن( وهي )٦ٍغ ؤظىبُت مىاٞؿت لكغ٦ت )َو

وجم طل٪ بزالال ببىض  15/08/2001غ٦ت اللىظِؿد٨ُُت و٦ظا ٢ىاتها إلهجاػ اله٣ٟاث ؾىاء ٢بل ؤو بٗض اجٟا٢ُت الك

م مً الك٩اًاث الهاصعة ًٖ هظه ألازحرة التي جىنل بها  ؿترن ًىهُىن( وبالٚغ الاؾخئشاع الظي ٌؿخُٟض مىه قغ٦ت )َو

اء( وبم٩اهُتها الؿُض مدمض )ن( ٦ما وي٘ هظا ألازحر عهً بقاعة قغ٦ت )مُا ُٞىىوـ( ظمُ٘ وؾاثل )ؤصاءاث الٞى

٣ا ألخ٩ام اإلااصة  مً  56إلاماعؾت ؤوكُت مىاٞؿت لها بيغاعا بمهالخها لظل٪ ٢امذ بةجهاء الٗال٢ت الخٗا٢ضًت ٞو

 ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بكغ٧اث اإلاؿاهمت ، 

ا مؿب٣ا ٖلى ؤهٓاع جم بزٟائها مً ٢بل الؿُض مدمض )ن( ٞهى لم ٌٗغيه 15/08/01واإلاالخٔ ؤن اجٟا٢ُت 

اء ، ٦ما ؤجها خضصث ؤؾٗاعا جًُٟلُت مىسًٟت بإ٢ل مً  % مً ؾٗغ الؿى١ 50اإلاجلـ ؤلاصاعي ألصاءاث الٞى

اؾخٟاصث مجها ؤؾغة الؿُض مدمض )ن( جدذ ُٚاء قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( زم ٢امذ بىي٘ خض لالجٟا٢ُت بٗضما جىنلذ 

ش  ؿترن ًىهُىن( ألظله جلخمـ الخ٨م ٖلى قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( ناصعة ًٖ قغ٦ت )َو 2/10/02بغؾالت اخخجاظُت بخاٍع

ًا مؿب٣ا ٢ضعه زمؿت مالًً صعهم ،  والؿُض مدمض )ن( والؿُضة ماعي بإصائهم جًامىا ُٞما بُجهم لٟاثضتها حٍٗى

ٌ الجهاجي.  وحُٗحن زبحر لخدضًض الخٍٗى

اء( بم٣ا٫ بصزا٫ الؿُض قاع٫ بى٫ وقغ٦ت )٦ىا٫   ماع٦ُِ( في الضٖىي لل٣ى٫ وج٣ضمذ قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى

ً جىاَئهما م٘ الؿُض مدمض )ن( وػوظخه مً ؤظل ؤلايغاع بها  بمؿاولُتهما ًٖ ؤٞٗا٫ اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٖو

ٌ اإلاؿب٤ ، ٦ما ج٣ضمذ قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( والؿُض  والخ٨م ٖلحهم بلى ظاهب اإلاضعى ٖلحهم بإصائهم مخًامىحن للخٍٗى

 6يافي ملخمؿت الخ٨م لها بمهلت ؤلازُاع اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٗض واإلادضصة في مدمض )ن( والؿُضة ماعي بم٣ا٫ ب

ش ٞسخ  ٌ اإلاؿخد٤ بىاء ٖلى ألاعباح اإلاد٣٣ت والٟىاثض ال٣اهىهُت ابخضاء مً جاٍع ؤقهغ وبظغاء زبرة لخدضًض الخٍٗى

اء( بُلب بيافي ملخمؿت الخ٨م ٖلى اإلاضعى ٖلحهم وا إلاضزلحن في الضٖىي بإصاء ال٣ٗض ، وج٣ضمذ قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى

ٌ الضٖىي اإلا٣ضمت مً َٝغ قغ٦ت )مُاُٞىىوـ(  ٌ اإلادضص في م٣الها ، ٞاهتهذ ال٣ًُت بهضوع خ٨م بٞغ الخٍٗى

الخ٨م بإصاء اإلاضعى ٖلحها قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( والؿُض مدمض )ن( لكغ٦ت  687/03وفي اإلال٠  632/03مىيٕى اإلال٠ 

اء( مبلٜ  ٌ ، وعٌٞ الُلب في مىاظهت قغ٦ت )٦ىا٫ ماع٦ُِ( والؿُض قاع٫ صعهم ٦خ 5000.000)ؤصاءاث الٞى ٍٗى

ُا ٣ًٞذ  اء( ٖٞغ والؿُضة ماعي. اؾخإهٟخه قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( والؿُض مدمض )ن( ؤنلُا وقغ٦ت )ؤصاءاث الٞى

ٌ َلب قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( والخ٨م مً  ت بةلٛاء الخ٨م اإلاؿخإه٠ ُٞما ٢طخى به مً ٞع مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ًا ظضًض  اء( بإصائها لٟاثضة قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( حٍٗى اء( بإصائها لٟاثضة قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى ٖلى قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى

صعهم وبلٛاثه ُٞما ٢طخى به مً ؤصاء في مىاظهت قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( والؿُض مدمض )ن( والخ٨م مً  ٢80.000ضعه 
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ٌ الُلب في مىاظهتهما وجإًُضه في الباقي ، وبغص الاؾ خئىاٝ الٟغعي. وطل٪ ب٣غاع ًَٗ ُٞه بالى٣ٌ مً َٝغ ظضًض بٞغ

لى بٗلت مٟاصها :  اء( ٞى٣ًه اإلاجلـ ألٖا  قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى

ؤن اإلاد٨مت لم ججب ٖما ؤزاعجه الُاٖىت يمً َلبها ؤلايافي ومظ٦غة اؾخئىاٞها الٟغعي مً ؤن قغ٦ت )٦ىا٫ 

الىاظهت إلإلاامه بسُىعة ؤٞٗا٫ اإلاىاٞؿت ٚحر  ماع٦ُِ( ؤؾؿذ مً ٢بل الؿُض مدمض )ن( الظي لم ٌكإ ؤن ًٓهغ في

ها في خ٣ها بخىاَا م٘ ػوظخه والؿُض قاع٫ ومؿحري قغ٦ت )٦ىا٫ ماع٦ُِ( ، وؤن بوكاء مىاٞؿت  اإلاكغوٖت التي ا٢تٞر

ت  84لها ٌٗض بزالال بم٣خًُاث الٟهل  مً ١. ٫. ٕ. وبٗض بخالت ال٣ًُت مً ظضًض ٖلى مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ا بةلٛاء الخ٨م اإلاؿخإه٠ ُٞما ٢طخى به في اإلالٟحن اإلاًمىمحن والخ٨م مً ظضًض ٖلى قغ٦ت )ؤصاءاث( ؤنضعث ٢غاع 

ًا ٢ضعه  اء( في مىاظهت  80.000,00بإصائها لٟاثضة قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( حٍٗى ٌ َلب قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى صعهم وبٞغ

غعي.خُض حُٗب الُاٖىت ال٣غاع في وؾاثلها قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( ومدمض )ن( ، وبخإًُضه في الباقي وبغص الاؾخئىاٝ الٟ

مً ١. م. م  345مً ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بكغ٧اث اإلاؿاهمت وزغ١ الٟهل  61و 60و 56مجخمٗت بسغ١ الٟهى٫ 

حن الوٗضامه وبٗضم الاعج٩اػ ٖلى ؤؾاؽ ،  315و 84و 78و 77والٟهى٫  ؿاص الخٗلُل وجىا٢ًه اإلاىاٍػ مً ١. ٫. ٕ ٞو

ٌ اإلا٣ضم مً َٝغ قغ٦ت طل٪ ؤن اإلاد٨مت ٖللذ ٢ًاء ٌ َلب الُاٖىت والاؾخجابت لُلب الخٍٗى ها بٞغ

 )مُاُٞىىوـ( بما مًمىه :

م مً ٧ىن اإلااصة   مً ٢اهىن قغ٧اث اإلاؿاهمت لم ًخم اخترامها مً َٝغ الؿُض مدمض )ن( ٞةهه  56"اهه بالٚغ

ؼاما ٖلحها اللجىء بلى ال٣ًاء للخهى٫ ب٣غاع اهٟغاصي وبهما ٧ان ل ٧15/8/2001ان ٖلى الُاٖىت ؤال جً٘ خضا الجٟا٢ُت 

ٖلى خ٨م بةبُالها" ، والخا٫ ؤهه لِـ في اإلااصة اإلاظ٧ىعة ما ًىظب طل٪ وال وظىص ألي هو ٢اهىوي آزغ ًلؼم الُاٖىت 

باللجىء بلى ال٣ًاء إلاٗاًىت ببُا٫ الاجٟا٢ُت ، وزال٢ا إلاا طهبذ بلُه مد٨مت الاؾخئىاٝ ٞةن ببُا٫ الاجٟا٢ُت اإلاكاع 

الؿاب٤ ط٦غها والتي جىظب ؤن  56مؿخمض مً ٧ىجها حك٩ل زغ٢ا لىو آمغ وعص بهُٛت الىظىب وهى اإلااصة  بلحها

حها ؤو مضًغحها الٗامحن ٖلى مجلـ ؤلاصاعة للترزُو به مؿب٣ا  ٌٗغى ٧ل اجٟا١ بحن قغ٦ت مؿاهمت واخض مخهٞغ

ؿغي هٟـ الخ٨م ٖلى الاجٟا٢اث التي ٩ًىن اإلاخهٝغ مُٗىا بها بهىعة ٚحر  مباقغة ؤو التي ًخٗا٢ض بمىظبها م٘  َو

٤ شخو وؾُِ ، ٦ما ههذ اإلااصة  مً هٟـ ال٣اهىن ٖلى ؤن اإلاخهٝغ ًخٗحن ٖلُه بَإل  58الكغ٦ت ًٖ ٍَغ

 بمجغص ٖلمه بىظىصه .... الخ الٟهل.  56اإلاجلـ ٖلى ٧ل اجٟا١ جىُب٤ ٖلُه اإلااصة 

مً هٟـ ال٣اهىن جمىذ للكغ٦ت اإلاخًغعة  61اصة ولظل٪ ٞةن الٟهى٫ اإلاُب٣ت هي ٞهى٫ آمغة وبلؼامُت ، وؤن اإلا

بم٩اهُت ببُا٫ الاجٟا٢ُاث اإلابرمت صون ؾاب٤ جغزُو وال جغبِ ال٣ابلُت في ؤلابُا٫ بًغوعة ؤن ًشبذ وظىص هخاثج 

غ في الىاػلت ألن الُاٖىت لخ٣تها بالٟٗل ؤيغاع ماصًت ؤزبتها الخبحر اإلاٗخمض ٖل ى مًغة بالكغ٦ت ولى ؤن هظا الكٍغ مخٞى

ٌ ًٖ وي٘ خض  غه ابخضاثُا ، وماصام ؤن اإلاُلىبت في الى٣ٌ ؤ٢امذ صٖىي يض الُاٖىت للمُالبت بالخٍٗى ج٣ٍغ

مً ١. ٫. ٕ و٢ض جمؿ٨ذ في مظ٦غتها الجىابُت اإلاضلى بها  315ٞةن الُاٖىت حؿخُٟض مً الٟهل  15/8/01الجٟا٢ُت 

بالضٞ٘ بالبُالن بٖماال للٟهل اإلاظ٧ىع ، ومً  7/11/02 ابخضاثُا و٦ظل٪ في الُىع الاؾخئىافي وفي عؾالتها اإلااعزت في

لم ًخم اخترامه مً َٝغ الؿُض مدمض )ن( مما ًجٗل هظا  56ظهت زاهُت بن ؤلاظغاء ؤلالؼامي اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة 

ة ألازحر ٢ض اعج٨بذ زُإ ًدمله اإلاؿاولُت الصخهُت هى ومً جىاَإ مٗه مً باقي اإلاُلىب يضهم ًٖ ٧ل هدُجت ياع 

٣ٗىن جدذ َاثلت الٟهلحن  مً ٫.١. ٕ ، وؤن اإلاد٨مت لم ججب ًٖ الضٞ٘ اإلاخٗل٤ بصبىث ؤن  78و 77بالُاٖىت ٍو

اإلاُلىبحن اعج٨بىا ؤٞٗا٫ اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت وؤن الٗبرة بما ٖاًىه ٢ًاة الضعظت ألاولى بط زبذ ؤن قغ٦ت 

ش جإؾِؿها ؾىت  اء( صون بطن ؤو جغزُو ؤو ٣ٖض ٧اهذ حؿخٗمل ٢ىىاث  98)مُاُٞىىوـ( مىظ جاٍع قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى
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ل ألامىا٫ مً الخاعط بلى اإلاٛغب بىابؿُت قغ٧اث ؤزغي وهي قغ٦ت )صًجرػ ٧لىب( م٘ الٗلم ؤن هظا الٗمل  في جدٍى

، و٧ان الؿُض مدمض )ن( بد٨م اإلاىهب الظي ٌكٛله وهى اإلاضًغ الٗام للكغ٦ت  96ًدًغ اؾخٗماله بىاء ٖلى اجٟا٢ُت 

ً وصون ؤصاء ٧لٟت الاؾخٗما٫ ًٖ ٖاإلاا ب بىىص ال٣ٗض وآزاعه وم٘ طل٪ ؾاٖض قغ٦ت )مُا( في الخٗا٢ض م٘ مىاٞؿحن آزٍغ

اء( ،   الٗملُاث اإلاىجؼة لكغ٦ت )ؤصاءاث الٞى

الث صون ؤن  ٦ما زبذ مً زال٫ زبرة ٖبض الغخمان الامالي ؤن الُاٖىت ٧اهذ حؿضص ألاصاءاث الىاججت ًٖ الخدٍى

ش الٗملُت وطل٪ بمؿاٖضة حٗلم بإن اإلاؿخُٟض ة مجها هي قغ٦ت )مُا( وال ًخم بعظإ اإلابالٜ لها بال بٗض مغوع قهغ مً جاٍع

ٌ اإلا٣ضم مً َٝغ الُاٖىت ٢ض زغ٢ذ  ًها لُلب الخٍٗى الؿُض مدمض )ن( وبىاء ٖلى ما ط٦غ ج٩ىن اإلاد٨مت بٞغ

بن ألامغ ًخٗل٤ بخىاَا الؿُض مدمض )ن(  اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت ؤٖاله وبيذ ٢غاعها ٖلى حٗلُل ٞاؾض ، ومً ظهت ؤزغي 

وػوظخه والكغ٦ت التي حؿحرها ، وؾاثغ اإلاُلىبحن خالُا في الى٣ٌ بةلخا١ الًغع بالُاٖىت وهى ما ظٗل هظه ألازحرة 

ًذ َلبها وعصث اؾخئىاٞها الٟغعي  ج٣ُم صٖىاها يض مً ط٦غ وؤصزلذ في الضٖىي ؾاثغ مً جىاَا ٞحها واإلاد٨مت إلاا ٞع

 مً ١. ٫. ٕ ٞٗغيذ بظل٪ ٢غاعها للى٣ٌ.  100و 99غ٢ذ الٟهلحن ج٩ىن ٢ض ز

ل٨ً ، خُض بن اإلاد٨مت والتي زبذ لها مً مغاظٗت الاجٟا٢ُت اإلابرمت بحن قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( وقغ٦ت )ؤصاءاث 

ش اهتهائها بؿخت  حن خضا ٢بل جاٍع اء( ؤجها مدضصة في زالر ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض ما لم ًً٘ لها ؤخض الُٞغ ؤقهغ ، الٞى

وؤن الُاٖىت ٢امذ بةقٗاع اإلاُلىبت في الى٣ٌ بٟسخ جل٪ الاجٟا٢ُت ووي٘ خض لها بم٣خطخى عؾالت ماعزت في 

ض اإلاخ٤ٟ ٖلُه في الاجٟا٢ُت ؤٖاله ٌٗخبر  8/11/02 اٖخبرث ًٖ نىاب ؤن عؾالت الٟسخ اإلاىظهت للمُلىبت ٢بل اإلاٖى

اإلاترجب ًٖ طل٪ ، وؤن اؾدبٗاصها للضٞ٘ بةبُا٫ حٗؿٟا في خ٤ اإلاُلىبت ًىظب مؿاولُت الُاٖىت ًٖ الًغع 

وما بٗضه مً ٢اهىن قغ٧اث اإلاؿاهمت و٦ظل٪ ما جمؿ٨ذ به الُاٖىت  56الاجٟا٢ُت اإلاظ٧ىعة اإلاؿدىض بلى زغ١ اإلاىاص 

مً ١. ٫. ٕ واعج٩اب اإلاُلىبحن في الى٣ٌ ألٞٗا٫ اإلاىاٞؿت ٚحر  315بسهىم اؾخٟاصتها مً م٣خًُاث الٟهل 

٘  315عا بمهالخها ٧ان ماؾؿا ماصام مً ظهت ؤن م٣خًُاث الٟهل اإلاكغوٖت بيغا اإلادخج به لئن ٧اهذ ججحز إلاً جٞغ

ٖلُه صٖىي بدىُٟظ الاجٟا١ الخمؿ٪ بالضٞ٘ بالبُالن ، ٞةهه ًجب ؤن ال ًهضع ًٖ ناخب خ٤ ؤلابُا٫ ؤي جهٝغ 

ال٣ابل لإلبُا٫ وهي ال٣اٖضة اإلا٣غعة في  ٌؿخٟاص مىه الخىاػ٫ ًٖ الضٕٞى التي ٧ان مً اإلام٨ً الخمؿ٪ بها يض الالتزام

مً هٟـ ال٣اهىن ، وماصام الشابذ ل٣ًاة اإلاىيٕى مً ْغوٝ الىاػلت ، ومً وزاث٤ اإلال٠ زانت مً  318الٟهل 

اء( الظي ؤصلذ به اإلاُلىبت في  مدًغ اؾخجىاب لكغ٦ت )بغاسخي وجغهىؽ( مد٣٣ت خؿاباث قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى

صعهم ، و٦ظل٪ مً مدايغ  33.170.000,00ونلذ بلى  2001اح اإلاد٣٣ت زال٫ ؾىت الى٣ٌ لالؾخضال٫ ٖل ؤن ألاعب

ت ابخضاء مً  ؤن الُاٖىت ٧اهذ جد٤٣  29/06/2002بلى  13/07/1998مضاوالث الجمُٗت الٗمىمُت الٗاصًت الؿىٍى

مً بيغاع بمهالخها ؤعباخها هامت ولم حسجل زال٫ الٟترة ٢بل الاجٟا٢ُت وبٗضها ؤي زؿاعة زالٞا إلاا جضُٖه الُاٖىت 

والظي لم جض٫ بإي حجت ٢اَٗت ٖلُه ، ألامغ الظي ٌؿخسلو مىه ؤن الُاٖىت ْلذ جىٟظ التزاماتها الخٗا٢ضًت في بَاع 

ش ؤلاقٗاع بالٟسخ  ت التي جغبُها باإلاُلىبت في الى٣ٌ قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( َُلت اإلاضة بلى ٚاًت جاٍع اإلاٗاملت الخجاٍع

حن واإلاد٨مت بىهجها طل٪ وبما ظاء في حٗلُلها اإلاٗخمض والظي مد٣٣ت ؤعباخها هامت مً الاج ٟا٢ُت اإلابرمت بحن الُٞغ

 مًمىه : 

هضث لها  اء( وحٗا٢ضث مٗها لهظا الؿبب ٖو "ؤن قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( جماعؽ ٞٗال هٟـ وكاٍ قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى

جٟا١ في الاجٟا٢ُت ٖلى اإلاٗلىماث بجمُ٘ ٖملُاث ه٣ل ألامىا٫ بخىػَٗها بىاؾُت زضمت )٧اف ا٦ؿبٌرـ( وؤهه جم الا

ل وهي اإلاظ٧ىعة بالٟهل الشالض وؤن هظه اإلاٗلىماث ٧اُٞت ل٩ي ج٩ىن  التي ًجب ؤن ج٩ىن مًمىت في ألاوامغ بالخدٍى
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اء( ٖلى ٖلم باإلاىاٞؿحن الظًً ٌكٛلىن م٘ قغ٦ت )مُاُٞىىوـ( ٖبر ٢ىىاتها وؤن بصالء الُاٖىت  قغ٦ت )ؤصاءاث الٞى

غ مىجؼ مً َٝغ ظهاػ الخٟخِل الخاب٘ لها وبسبرة خغة مىجؼة مً َٝغ الخبحر الؿُض ٖبض الغخمان ألامالي ٖلى  بخ٣ٍغ

ؿترن ًىهُىن( ال حجُت لها  غ لجىت الخٟخِل ٧لها وزاث٤ مً نىٗها ، ٦ما ؤن الغؾالت الهاصعة ًٖ قغ٦ت )َو يىء ج٣ٍغ

ع٦ُِ( ؤؾؿذ مً ٢بل الؿُض مدمض )ن( ماصام ؤجها ٚحر مى٢ٗت ، وؤن ما جمؿ٨ذ به الُاٖىت مً ؤن قغ٦ت )٦ىا٫ ما

ها في خ٣ها وؤن بوكاء  الظي لم ٌكإ ؤن ًٓهغ في الىاظهت إلإلاامه بسُىعة ؤٞٗا٫ اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت التي ا٢تٞر

مً ١. ٫. ٕ ال ؾىض له ماصام ؤن ال٣اهىن ألاؾاسخي ال ٌكحر بلى اؾم  84قغ٦ت مىاٞؿت ٌٗض بزالال بم٣خًُاث الٟهل 

الظي لم ًهبذ مؿاهما ٞحها بال بٗض ج٣ضًم اؾخ٣الخه للُاٖىت" وهى ما لم جيخ٣ضه الىؾُلت ج٩ىن ٢ض الؿُض مدمض )ن( 

غ ما اهتهذ بلُه ولم جسغ١ في طل٪ اإلا٣خًُاث اإلادخج بها و٧ان ما اؾخضلذ به الُاٖىت  ٖللذ ٢غاعها حٗلُال ٧اُٞا في جبًر

 ٖلى ٚحر ؤؾاؽ.

 لهظٍ ألاؾباب

ٌ الُلب.  ٢ًذ مد٨مت الى٣ٌ بٞغ

 َُئت  الخ٨م 

ت. -اإلا٣غع : الؿُضة لُُٟت عيا  -الغثِـ : الؿُض ٖبض الغخمان مؼوع   اإلادامي الٗام : الؿُض امدمض بل٣ؿٍُى
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3 

ت بالضاع البًُاء ٢غاع  اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ش :   25-02-2008جاٍع

 129/2007مل٠ ٖضص : 

 

 ئزباع. -ئ٢هاء  -مخٗهض  -ئصاعي : ن٣ٟت ٖمىمُت 

 ب ٖلى ٖضم ئزباع اإلاخٗهض اإلا٣ص ي مً اله٣ٟت بُالن ئظغاءاث اله٣ٟت ... وٗم.ئن اإلاكٕغ لم ًغج -

حن  - ئن ج٣ُض اإلاخٗهض الظي أ٢ص ي مً اله٣ٟت الٗمىمُت بأظل ؾبٗت أًام لالَإل ٖلى أؾباب ؤلا٢هاء َع

 .بازباٍع ب٣غاع ؤلا٢هاء جدذ َاةلت ب٣اء ألاظل مٟخىخا لخ٣ضًم َلبه في أي و٢ذ

 

 باؾم ظاللت اإلال٪

ش  ت بالضاع البًُاءالخ٨م آلاحي ههه :2008ٞبراًغ  25بخاٍع  ؤنضعث اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

هاثبها ألاؾخاط ٖبض اإلاال٪ الىعصٌػي اإلادامي  بحن : قغ٦ت اجِؿا اإلاٛغب في شخو ممشلها ال٣اهىوي ، بالضاع البًُاء

 بالبًُاء

الضولت اإلاٛغبُت في  -ػٍغ الصخت بالغباٍ.و  -اإلاغ٦ؼ الاؾدكٟاجي إل٢لُم الجضًضة في شخو مضًغه -وبحن :  مً ظهت

 مً ظهت ؤزغي  الٗىن ال٣ًاجي للممل٨ت الغباٍ -شخو الىػٍغ ألاو٫ 

 : الى٢ات٘

ش  728بىاء ٖلى اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي اإلا٣ضم مً َٝغ هاثب اإلاضُٖت واإلااطاة ٖىه الهىاثغ ال٣ًاثُت ونل ٖضص :  وجاٍع

ي بالجضًضة ؤٖلً ًٖ َلب ٖغوى زام بجم٘ ومٗالجت الب٣اًا والظي ٌٗغى ُٞه ؤن اإلاغ٦ؼ الاؾدكٟاج 22/5/2007

الُبُت وؤن الٗاعيت ج٣ضمذ بُلب في اإلاىيٕى ٢هض الخىاٞـ ، بال ؤن اللجىت اإلاسخهت ٢غعث ب٢هائها صون اخترام 

م مً مضوهت اله٣ٟاث الٗمىمُت التي جلؼم بزباع اإلاخٗهضًً بة٢هائه 420ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت ؾُما م٣خًُاث الٟهل 

التي حكتٍر  49ًىما مً بجهاء ؤقٛا٫ اللجىت ، وهظا ألاظل ًُٟض مماعؾت الخ٤ اإلاسى٫ بم٣خطخى اإلااصة  15زال٫ 

، لظل٪ جلخمـ الٗاعيت الخ٨م ببُالن بظغاءاث اله٣ٟت الٗمىمُت  42اؾخالم الغؾالت اإلاًمىهت اإلاكاع بلحها في اإلااصة 

ذ ب٣ُام اإلاضعى ٖلُه بٟخذ َلب ٖ 5/07ٖضص  ٤ الُلب بالىزاث٤ الخالُت :والخهٍغ  غوى ظضًض م٘ الىٟاط اإلاعجل وؤٞع

حر واضر  و ٦ىاف الخدمالث لله٣ٟت. - بىاء ٖلى ظىاب الى٦ُل ال٣ًاجي الظي ؤ٦ض ُٞه ؤن الُلب ٚامٌ ٚو

ت ، وؤن ؤلاصاعة ؤزبرث 23وؤن الًُٗ الخالي م٣ضم زاعط ألاظل ال٣اهىوي اإلادضص في اإلااصة   مً ٢اهىن اإلادا٦م ؤلاصاٍع

ش  اإلاٗىُت باألمغ و٢امذ بسخب الًماهت اإلااؾؿت مما ج٩ىن مٗه ٖلمه ب٣غاع ؤلاصاعة ، وفي اإلاىيٕى ٞةهه بخاٍع

٢امذ ؤلاصاعة بةزباع الُاٖىت بٗضم ٢بى٫ ٖغويها وؤجها ٞىجذ ٖلى هٟؿها ٞغنت الاؾخٟؿاع ًٖ ؾبب  7/03/2007

ٌ َلبها ، ًٞال ٖلى ؤن ج٣ضًغاث ؤلاصاعة مدضصة في  صعهم بِىما ٖغوى اإلاضُٖت خضصث في  210.000,00ٞع

صعهما ًٞال ٖلى ؤن ملٟها الخ٣جي ٧ان ؤ٢ىي  190.656,00صعهم في خحن ؤن ٖغى اإلاىاٞؿت خضص في  259.200,00
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٤ الجىاب بالىزاث٤ الخالُت : ٌ الُلب. وؤٞع عؾالت بزباع  -وز٣ُت جُٟض سخب الًماهت. -والخمـ الٗاعى الخ٨م بٞغ

 ىت الٟدو.مدًغ لج -بيسخت اله٣ٟت.

 ج٣غع زاللها بصعاظها للمضاولت 10/2/2008وبىاء ٖلى بصعاط ال٣ًُت بجلؿت 

 

 الخٗلُل

 وبٗض اإلاضاولت َب٣ا لل٣اهىن 

 : في الك٩ل

ُا لجمُ٘ الكغوٍ الك٩لُت ٞهى بظل٪   خُض بن الُلب ٢ضم مً طي نٟت ومهلخت للخ٣اضخي وظاء مؿخٞى

 م٣بىال ق٨ال.

  : في اإلاىيٕى

اإلاٗلىت مً َٝغ  Iالكُغ  5/07بلى الخ٨م ببُالن بظغاءاث اله٣ٟت الٗمىمُت ٖضص  وخُض بن الُلب ًغمي

وخُض بن اإلاٗخمض في الُلب هى ؤن ؤلاصاعة زغ٢ذ م٣خًُاث  اإلاغ٦ؼ الاؾدكٟاجي بالجضًضة م٘ ما ًترجب ًٖ طل٪.

نت مماعؾت خ٤ مً مضوهت اله٣ٟاث الٗمىمُت ، وطل٪ بٗضم بزباعه ب٣غاع ؤلا٢هاء مما ٞىث ٖلُه ٞغ  42الٟهل 

مً هٟـ اإلاضوهت .وخُض بهه بم٣خطخى الٟهل اإلاظ٧ىع ٞةهه ًسبر اإلاخٗهضون الظي جم  44اإلاسى٫ له بم٣خطخى الٟهل 

 ٌ ب٢هائهم بغؾالت مًمىهت بةٞاصة باالؾخالم زال٫ ؤظل ال ًخٗضي زمؿت ٖكغ ًىما مً اهتهاء ؤقٛا٫ اللجىت بٞغ

إل ٖلى ؤؾباب ب٢هاثه زال٫ ؾبٗت ؤًام مً ٖغويهم وؤن ؤلازباع اإلاظ٧ىع ًسى٫ للمٗجي باألم غ خ٤ اإلاُالبت بااَل

مً مضوهت اله٣ٟاث الٗمىمُت لُلب الاؾخٟؿاع  44ؤلاقٗاع اإلاظ٧ىع. وخُض بن ؤظل الؿبٗت ؤًام اإلادضصة في اإلااصة 

في ؤي ًٖ ؾبب ؤلا٢هاء مغهىن بةقٗاع اإلاخٗهض ب٣غاع ؤلا٢هاء جدذ َاثلت ب٣اء ألاظل مٟخىخا لخ٣ضًم هظا الُلب 

و٢ذ ، وال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ؤن ًترجب ًٖ ؤلازال٫ باإلظغاء اإلاظ٧ىع بُالن بظغاءاث بؾىاص اله٣ٟت ل٩ىن 

خٗحن عصه.  اإلاكٕغ لم ًغجب ؤي ؤزغ ًٖ طل٪.وخُض بىاء ٖلى ما ط٦غ ٩ًىن الُلب ٖضًم ألاؾاؽ ٍو

 وخُض بن زاؾغ الضٖىي ًخدمل ناثغها.

 اإلاىُى١ 

ت. 12/00مً ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت وال٣اهىن ع٢م  44-42وجُب٣ُا للٟهلحن   اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع

 لهظٍ ألاؾباب

ت وهي ج٣طخي ٖلىُا ابخضاثُا وخًىعٍا    جهغح اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

  : :في الك٩ل

 ب٣بى٫ الُلب. 

  : في اإلاىيٕى
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ًه وبب٣اء الهاثغ ٖلى عاٞٗه.  .بهظا نضع الخ٨م في الُىم والكهغ والؿىت ؤٖاله بٞغ

غاٝ  ألَا

 بحن : قغ٦ت اجِؿا اإلاٛغب في شخو ممشلها ال٣اهىوي

الضولت اإلاٛغبُت في شخو  -وػٍغ الصخت بالغباٍ. -اإلاغ٦ؼ الاؾدكٟاجي إل٢لُم الجضًضة في شخو مضًغه -وبحن : 

 الٗىن ال٣ًاجي للممل٨ت الغباٍ -الىػٍغ ألاو٫ 

 َُئت الخ٨م 

٩ي : ًٖىا زالض ٣ُٖل : ًٖى ألاؾخاط ألاؾخاط ٖبض الٛجي ًٟىث : عثِؿا وم٣غع  بدًىع  ألاؾخاط هكام الىاٍػ

 وبمؿاٖضة الؿُض مهُٟى ٖىان : ٧اجب الًبِ ألاؾخاطة ؾٗاص ؤعؾالن مٟىيا مل٨ُا
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4 

لى  ٢غاع  ؾاب٣ا( )الغباٍ(–مد٨مت الى٣ٌ )اإلاجلـ ألٖا

ش  ٢549غاع ع٢م :   20-06-2007بخاٍع

 ٙ 2003/4/1/2004مل٠ ئصاعي ع٢م : 

 

ً اله٣ٟاث الٗمىمُت  مؿُغة مضهُت : ئ٣ًاٝ  -الًُٗ بالؼوع الٟغعي في قهاصاث الخ٣ى١ الشابخت  -َع

 البذ )وٗم(.

حن بصبىث  ىن ٞان طل٪ َع ً اله٣ٟت الٗمىمُت ًمىذ للضاةً خ٤ اؾدُٟاء صًىه مً الضًً اإلاَغ َع

الؼوع اؾخد٣ا١ َظا الضًً. وإلاا ٧اهذ اإلاضعى ٖليها ٢ض َٗىذ بالؼوع الٟغعي و٢ضمذ ق٩اًت أنلُت ب

مؿخ٣لت ًٖ الؼوع الٟغعي ، ٞان اإلاد٨مت إلاا لم حؿخجب ألي مً الُلبحن واٖخبرث أن البذ في الجزإ ال 

 ًخى٠٢ ٖلى الىزاة٤ اإلاُٗىن ٞيها ، لم ججٗل إلاا ٢ًذ به أؾاؾا مً ال٣اهىن، مما ٌؿخدب٘ ئلٛاء الخ٨م.

 : الخٗلُل

 كغوٍ اإلاخُلبت ٢اهىها.خُض بن الاؾخئىاٝ م٣بى٫ ق٨ال الؾدُٟاثه ال في الك٩ل :

 وفي الجىَغ :

ش  ت بالغباٍ ، َلب الهىضو١ اإلاٛغبي للم٣اوالث الخ٨م  23/11/2001خُض بم٣ا٫ ٢ضم بخاٍع ؤمام اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ت بالغباٍ بإصائها له مبلٜ  ت الخًٍغ ٌ ًٖ اإلاُل ٢ضعه :  2.297.410,00ٖلى اإلاجمٖى  80.000,00صعهم م٘ الخٍٗى

ت )اإلاضعى ٖلحها( ،  C/65/99-00م صعهم ًٖ عهً اله٣ٟت ع٢ ت الخًٍغ اإلاؿىضة إلا٣اولت "عوؾُما" مً َٝغ اإلاجمٖى

جإؾِؿا ٖلى زالر قهاصاث بالخ٣ى١ الشابخت لٟاثضة اإلا٣اولت الغاهىت ، ؤظابذ اإلاضعى ٖلحها بالًُٗ بالؼوع الٟغعي في 

٣ًاٝ البذ ، وبٗض اإلاىا٢كت والبدض ملخمؿت ب -الكهاصاث اإلاظ٧ىعة وبإن اإلا٣اولت م٣ضمت الغهً لم جىجؼ اله٣ٟت 

نضع الخ٨م بٗضم ٢بى٫ الُلب وهى الخ٨م اإلاؿخإه٠ مً َٝغ اإلاضعي هاُٖا ٖلُه ٞؿاص الخٗلُل اإلاىاػي الوٗضامه 

اإلاخٗل٤ بغهً اله٣ٟاث الٗمىمُت  28/8/1948مً ْهحر  5مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت والٟهل  50وزغ١ الٟهل 

ى١ جُٟض ؤن اإلا٣اولت ؤهجؼث ألاقٛا٫ وؤن اإلاضعي ًخمخ٘ بامخُاػ اإلاغتهً الظي ال ًم٨ً طل٪ ؤن الكهاصاث بةزباث الخ٣

بت اإلا٣اولت م٣ضمت الغهً في ج٣ضًم مُالبها يض اإلاضعى ٖلحها. خُض بهه لئن ٧ان عهً اله٣ٟت  حٗل٤ُ خ٣ى٢ه ٖلى ٚع

  اؾخد٣ا١ هظا الضًً.الٗمىمُت ًمىذ للضاثً خ٤ اؾدُٟاء صًىه مً الضًً اإلاغهىن ٞةن طل٪ عهحن بصبىث 

وخُض بهه إلاا ٧اهذ الكهاصاث بةزباث الخ٣ى١ هي ؾىض بزباث الاؾخد٣ا١ اإلاظ٧ىع، وإلاا ٧اهذ اإلاضعى ٖلحها ٢ض 

وما ًلُه مً ٢اهىن  92َٗىذ بالؼوع الٟغعي في هظه الكهاصاث والخمؿذ مً اإلاد٨مت جُب٤ُ م٣خًُاث الٟهل 

ض اؾخٗمالها ، ٦ما الخمؿذ ب٣ًاٝ البذ بىاء ٖلى ج٣ضًم اإلاؿُغة اإلاضهُت وطل٪ بةهظاع م٣ضمها لُهغح ب ما بطا ٧ان ًٍغ

ق٩اًت ؤنلُت بالؼوع مؿخ٣لت ًٖ الؼوع الٟغعي ، ٞةن اإلاد٨مت إلاا لم حؿخجب ألي مً الُلبحن واٖخبرث ؤن البذ في 

دب٘ بلٛاء الخ٨م الجزإ ال ًخى٠٢ ٖلى الىزاث٤ اإلاُٗىن ٞحها ، لم ججٗل إلاا ٢ًذ به ؤؾاؾا مً ال٣اهىن ، مما ٌؿخ

 وخُض بن ال٣ًُت ٚحر ظاهؼة. اإلاؿخإه٠.

 لهظٍ ألاؾباب

ت بالغباٍ لخبذ ُٞه َب٣ا لل٣اهىن. لى بةلٛاء الخ٨م اإلاؿخإه٠ وبعظإ اإلال٠ بلى اإلاد٨مت ؤلاصاٍع  ٢طخى اإلاجلـ ألٖا
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5 

ت )وظضة( ٢غاع  اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ش  09خ٨م :   18-01-2005بخاٍع

 ف.ث 83/2003مل٠ ع٢م : 
 

 صًً زابذ )وٗم(. -ئ٢غاع ؤلاصاعة ٢ًاةُا بىظىص الضًً  -ئزباتها  -اث ٖمىمُت ن٣ٟ

ت بالضًً الىاجج ًٖ اله٣ٟت وحٗهضَا بأصاةه بمجغص جىنلها  ئ٢غاع ؤلاصاعة ؾاب٣ا أمام اإلاد٨مت الخجاٍع

 باالٖخماصاث الالػمت لخُُٛخه ، ًجٗل الضًً اإلاظ٦ىع زابخا في خ٣ها.

ىت ٖلى أن وي٘ زاجم ؤلاصاعة ٖلى الهى  عة الكمؿُت اإلاضلى بها مً َٝغ اإلاخٗا٢ض إلزباث ئهجاػ اله٣ٟت ٢ٍغ

حن.   جل٪ ال٣ىاةم مُاب٣ت لألنل ، بٌٛ الىٓغ ًٖ وظىص ٣ٖض اله٣ٟت بحن الُٞغ

 باؾم ظاللت اإلال٪

ش  ت بىظضة بخاٍع  الخ٨م آلاحي ههه : 18/01/2005هـ مىا٤ٞ 1425طو الدجت  7ؤنضعث اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

.هاثبها : ألاؾخاط بىٗمغ ؾمحر اإلادامي  ُٖت :قغ٦ت )ؽ( قغ٦ت مجهىلت الاؾم في شخو ممشلها ال٣اهىويبحن اإلاض

  مً ظهت بهُئت وظضة

ت للخجهحز باإلاى٣ُت الكغ٢ُت في شخو اإلاضًغ الجهىي بىظضة.1وبحن اإلاضعى ٖلحهم : ( وػاعة 2( ؤلاصاعة الجهٍى

( وػاعة ألاقٛا٫ 3ا ألاؾخاط مدمض ػالًجي اإلادامي بهُئت وظضة.ًىىب ٖجهم الخجهحز في شخو وػٍغ الخجهحز بالغباٍ.

( الضولت اإلاٛغبُت في شخو 5( وػاعة اإلاالُت في شخو وػٍغ اإلاالُت بالغباٍ.4الٗمىمُت في شخو وػٍغها بالغباٍ.

 مً ظهت ؤزغ ( الٗىن ال٣ًاجي للممل٨ت بىػاعة اإلاالُت بالغباٍ.6الىػٍغ ألاو٫ بالغباٍ.

 ًالى٢اج٘ : 

ش بىا الظي  14/04/2003ء ٖلى اإلا٣ا٫ اإلاسجل واإلااصاة ٖىه الغؾىم ال٣ًاثُت بهىضو١ هظه اإلاد٨مت بخاٍع

صعهما ٢ُمت  212504,00ج٣ضمذ به اإلاضُٖت بىاؾُت هاثبها والغامي بلى الخ٨م ٖلى الجهت اإلاضعى ٖلحها بإصائها لها مبلٜ 

ت  423944,00ما جب٣ى في طمتها مً الضًً ألانلي الظي بلٛذ ٢ُمخه  صعهم ًٖ اله٣ٟاث اإلاخٗل٣ت بتزوٍضها بمجمٖى

ت مً الخجهحزاث وؤٖما٫ الُباٖت ، م٘  ً اإلاٗبرة. والىع٢اث الخ٣ىُت وبٖضاص الجضاو٫ باإلياٞت بلى مجمٖى مً الٗىاٍو

ش  ش ؤو٫ مُالبت والتي ٧اهذ بخاٍع  23/02/1999ؤصائها ؤًًا الٟىاثض ال٣اهىهُت ًٖ هظا الضًً اإلاظ٧ىع ، ابخضاء مً جاٍع

ش الخىُٟظ. وبإصائها مبلٜ  ٌ ًٖ الخماَل ظبر ألايغاع اإلااصًت الىاججت ًٖ بزال٫  20.000,00بلى ٚاًت جاٍع صعهم ٦خٍٗى

وبىاء ٖلى اإلاظ٦غة الجىابُت اإلاضلى بها مً َٝغ  اإلاضعى ٖلحها بالتزاماتها الخٗا٢ضًت م٘ الىٟاط اإلاعجل وجدمُلها الهاثغ.

ت لىػاعة الخجه ت الجهٍى ش اإلاضًٍغ . الغامُت بلى بؾىاص الىٓغ للمد٨مت ُٞما ًسو 2003ًىهُى  12حز بىاؾُت هاثبها بخاٍع

ا لٗضم بصالء اإلاضُٖت بالدجج والىزاث٤ اإلاشبخت للضًً  ٌ الُلب مىيٖى الازخهام الىىعي ، ومغا٢بت الك٩ل. وبٞغ

  اإلاُالب به.

ش وبىاء ٖلى اإلاظ٦غة الخ٣ُٗبُت اإلاضلى بها مً َٝغ اإلاضُٖت بىاؾُت ه والغامُت بلى اؾدبٗاص  07/07/2003اثبها بخاٍع

٤ اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي. وبىاء ٖلى اإلاظ٦غة الخإ٦ُضًت اإلاضلى بها مً َٝغ الجهت اإلاضعى  صٕٞى الجهت اإلاضعى ٖلحها. والخ٨م ٞو
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ش  .وبىاء ٖلى 2003ًىهُى  12ٖلحها بىاؾُت هاثبها الغامُت بلى جإ٦ُض الضٕٞى الىاعصة باإلاظ٦غة الجىابُت اإلاضلى بها بخاٍع

ش  ٣ت بإنل ال٣ىاثم الخٟهُلُت إلاجمٕى اله٣ٟاث  24/10/2004اإلاظ٦غة اإلاضلى بها مً َٝغ هاثب اإلاضُٖت بخاٍع اإلاٞغ

 التي ؤبغمتها م٘ الجهت اإلاضعى ٖلحها.

ش  ت اإلاكىعة  17/02/2004وبىاء ٖلى الخ٨م الخمهُضي الهاصع ًٖ هظه اإلاد٨مت بخاٍع ال٣اضخي بةظغاء بدض بٛٞغ

حن والىزاث٤ اإلاؿخض٫ بها.خى٫ م ش  ؿُغة اإلاٗاملت بحن الُٞغ ت اإلاكىعة بخاٍع وبىاء ٖلى مدًغ البدض اإلاىجؼ بٛٞغ

غاٝ الخايغة. 09/03/2004 داث ألَا وبىاء ٖلى مظ٦غة اإلاؿخيخجاث بٗض البدض اإلاضلى بها مً َٝغ  واإلاخًمً لخهٍغ

ش  وبىاء ٖلى مظ٦غة اإلاؿخيخجاث اإلاضلى بها مً  الُلب. والغامُت بلى جإ٦ُض 29/04/2004اإلاضُٖت بىاؾُت هاثبها بخاٍع

ش  وبىاء ٖلى مظ٦غة اإلاؿخيخجاث اإلاضلى بها  الغامُت بلى جإ٦ُض الُلب. 09/06/2004َٝغ هاثبت الجهت اإلاضعى ٖلحها بخاٍع

ش  ها ظملت وجٟهُال. 09/06/2004مً َٝغ هاثبت الجهت اإلاضعى ٖلحها بخاٍع اء ٖلى وبى الغامُت بلى جإ٦ُض ؾاب٤ صٖٞى

ش  ٣ت بيسخت مظ٦غة مؿخيخجاث  30/09/2004مظ٦غة اإلاؿخيخجاث اإلاضلى بها مً َٝغ اإلاضُٖت بىاؾُت هاثبها بخاٍع اإلاٞغ

ت ؤزىاء ٖغى هٟـ الجزإ ٖلى اإلاد٨مت اإلاظ٧ىعة ملخمؿت الخ٨م  مضلى بها مً َٝغ اإلاضعى ٖلحها ؤمام اإلاد٨مت الخجاٍع

٤ الُلب. ش  ضعظت باإلال٠.وبىاء ٖلى ألاوعا١ ألازغي اإلا ٞو وبىاء ٖلى ألامغ بالخسلي وؤلاباٙل الهاصع بخاٍع

ش 16/11/2004 الم بةصعاط ال٣ًُت بالجلؿت الٗلىُت اإلاى٣ٗضة بخاٍع  .28/12/2004.وبىاء ٖلى ؤلٖا

حن ومً ًىىب ٖجهما ، وخًىع ألاؾخاط الٗباصي ًٖ هاثب الكغ٦ت اإلاضُٖت في خحن  وبىاء ٖلى اإلاىاصاة ٖلى الُٞغ

م جىنله باألمغ بالخسلي ٣ٞغعث اإلاد٨مت اٖخباع ال٣ًُت ظاهؼة ، وبٗض ؤن ؤ٦ض الؿُض  جسل٠ هاثب اإلاضعى ٖلحها ٚع

غه ال٨خابي  .وبٗض 18/01/2005جم وي٘ اإلال٠ في اإلاضاولت لجلؿت  -الغامي بلى الاؾخجابت للُلب  -اإلاٟىى اإلال٩ي ج٣ٍغ

 اإلاضاولت َب٣ا لل٣اهىن 

I : في الك٩ل  

ُ  ا لجمُ٘ قغوَه الك٩لُت اإلاخُلبت ٢اهىها وبالخالي ٞهى م٣بى٫ مً هظه الىاخُت.خُض ٢ضم الُلب مؿخٞى

II : في اإلاىيٕى  

٣ت به ؤن الكغ٦ت اإلاضُٖت مخسههت في ؤٖما٫ الُباٖت وبٖضاص اللىخاث  خُض ٌؿخٟاص مً اإلا٣ا٫ والىزاث٤ اإلاٞغ

اع ؤبغمذ م٘ الجهت اإلاضعى ٖلحها ؤلاصاعة الجهى  ت ، وفي هظا ؤلَا ت مً اله٣ٟاث ؤلاقهاٍع ٍت لىػاعة الخجهحز ، مجمٖى

٦ما هى زابذ مً زال٫  423.944,00اإلاخمشلت في جؼوٍضها بخجهحزاث وؤٖما٫ الُباٖت ألازغي خؿب مبلٜ بظمالي ٢ضعه 

ال٣ىاثم الخٟهُلُت اإلااقغ ٖلحها في الهٟدت ألازحرة بُاب٘ ؤلاصاعة اإلاضعى ٖلحها. وؤهه مً مجمٕى هظا اإلابلٜ لم ًخم 

ت الُغ١  212.544,00ؾىي مبلٜ حؿضًض  ت للخجهحز بلى مضًٍغ صعهم ٦ما هى زابذ مً زال٫ مغاؾلت ؤلاصاعة الجهٍى

ش  ذ بظل٪ في اإلاؿخيخجاث ال٨خابُت التي ؤصلذ بها ؤمام اإلاد٨مت 21/04/99الغباٍ بخاٍع . و٦ظا مً زال٫ ب٢غاعها الهٍغ

ت بىظضة بجلؿت  . ٖىض ٖغى الجزإ الخالي ٖلحها و٢ًذ 196/01/04في اإلال٠ الخجاعي ٖضص  11/06/2002الخجاٍع

بٗضم ازخهانها الىىعي للبذ في الُلب. وبما ؤجها )ؤي اإلاضُٖت( ٢ض وظهذ ٖضة بهظاعاث لإلصاعة اإلاضعى ٖلحها ٢هض 

ؤصاء اإلابلٜ اإلاظ٧ىع وب٣ُذ بضون ظىاب وهى ما ٌٗخبر جماَال ًٖ ألاصاء وألظل ٧ل ما ط٦غ ٣ٞض الخمـ الخ٨م لها بما هى 

ت للخجهحز بىاؾُت هاثبها مالخٓت ؤن ظمُ٘ الىزاث٤ اإلاؿخض٫ بها هي مجغص  ُغ ؤٖاله.مؿ ت الجهٍى وخُض ؤظابذ اإلاضًٍغ

ُما ًسو اإلاُالبت بالضًً ٞةن  440نىع قمؿُت ٚحر نالخت لالؾخضال٫ ٖمال بم٣خًُاث الٟهل  مً ٫.١.ٕ. ٞو

ظه اإلاُالبت مجغص اصٖاء مغؾل. زانت وؤن اإلابلٜ اإلاضُٖت لم جض٫ بما ًشبذ وظىص ال٣ٗض اإلابرم بُجهما مما ًجٗل ه
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ٌ الُلب. 443صعهم َب٣ا للٟهل  250اإلاُالب به ًٟى١ مبلٜ   مً ٫.١.ٕ ملخمؿت ل٩ل هظه الٗلل الخ٨م بٞغ

وخُض ٣ٖبذ الجهت اإلاضُٖت ، ما٦ضة ٖلى ؤن الدجج اإلاضلى بها ، جا٦ض زبىث مضًىهُت الجهت اإلاضعى ٖلحها باإلابالٜ 

٢اثمت جىظض اليسخ  24طل٪ ؤن ال٣ىاثم الخٟهُلُت إلاجمٕى اله٣ٟاث التي ؤبغمتها مٗها والبالٜ ٖضصها اإلاُالب بها ، 

ألانلُت بدىػة اإلاضعى ٖلحها. والىٓحر اإلاخىاظض لضحها الظي ًدمل َاب٘ الجهت اإلاضعى ٖلحها. وهى ما ًُٟض صخت وحجُت 

 الىٓحر وجُاب٣ه م٘ الىٓحر ألانلي. 

ٖلى زاجم اإلاضعى ٖلحها. وؤهه بياٞت بلى طل٪ ٞةن اإلاضعى ٖلحها ج٣غ مً زال٫ مغاؾالتها  وبال مً ؤًً ٧ان الخهى٫ 

 440ومظ٦غتها الجىابُت ؤمام ال٣ًاء الخجاعي ، بمضًىهُتها باإلابلٜ اإلاُلىب ، وهى ما ًب٣ى مٗه الخمؿ٪ بالٟهلحن 

بِىت للضًً ماقغ ٖلحها ومى٢ٗت مً مً ٫.١.ٕ ٚحر مبجى ٖلى ؤؾاؽ ملخمؿت اؾدبٗاصه مضلُت بإنل ال٣ىاثم اإلا 443و

 َٝغ اإلاضًغ الجهىي للخجهحز ٢بل ألاصاء الجؼجي للضًً ألانلي.

ت للخجهحز ال جىٟي نغاخت  ت الجهٍى وخُض بهه بٗض صعاؾت اإلاد٨مت ل٩اٞت مُُٗاث ال٣ًُت جبحن لها ؤن اإلاضًٍغ

بال٣ٗض الغابِ بُجهما إلزباث اإلاٗاملت ُٞما  مضًىهُتها باإلابلٜ اإلاُالب به مً َٝغ اإلاضُٖت وبهما جضٞ٘ بٗضم ؤلاصالء

ت اإلاظ٧ىعة وبهما  بُجهما. وخُض بهه ولئن ٧اهذ اإلاضُٖت لم جض٫ ب٣ٗض اله٣ٟت ؤو اله٣ٟاث اإلابرمت بُجهما وبحن اإلاضًٍغ

ت مً ال٣ىاثم والبالٜ ٖضصها  ت للخجهحز ، وؤ 24ؤصلذ بمجمٖى ن واإلااقغ ٖلحها نٟدتها ألازحرة بُاب٘ ؤلاصاعة الجهٍى

ت اإلاضعى ٖلحها جضٞ٘  صعهم. 423.944,00مجمٕى ٢ُمت هظه ال٣ىاثم جهل بلى مبلٜ  وخُض بهه ولئن ٧اهذ اإلاضًٍغ

باؾدبٗاص ال٣ىاثم اإلاظ٧ىعة ل٩ىجها مجغص نىع قمؿُت وؤن اإلاضُٖت جا٦ض ؤن ؤنى٫ جل٪ ال٣ىاثم جىظض لضي ؤلاصاعة 

ال٣اثمت ألازحرة ٢ض وي٘ ٖلى الهىعة الكمؿُت الصخيء الظي اإلاظ٧ىعة ٣ٞض جبحن للمد٨مت ؤن زاجم ؤلاصاعة اإلاىيٕى في 

ىت ٖلى ؤن جل٪ ال٣ىاثم مُاب٣ت لألنل. وخُض بهه ًٞال ًٖ طل٪ وبٌٛ الىٓغ ًٖ مضي مُاب٣ت نىع  ٌك٩ل ٢ٍغ

ت اإلاضعى ٖلحها ٢ض ؾب٤ لها ؤن ؤصلذ بمظ٦غة بىاؾُت هٟـ هاثبها في هاػلت  ال٣ىاثم اإلاظ٧ىعة لألنل ؤم ال ٞةن اإلاضًٍغ

حرها  -لخا٫ ا ت ؤ٢غث ٞحها ب٩ىن الكغ٦ت اإلاضُٖت ٢ض ؤهجؼث لٟاثضتها بٌٗ ؤٖما٫ الُباٖت ٚو ؤمام اإلاد٨مت الخجاٍع

صعهما و٢ض ؾب٤ لها ؤن حٗهضث  212.504,00وؤن اإلابالٜ التي ب٣ُذ بضون ؾضاص هي ٞٗال  98و 97-96زال٫ ؾىىاث 

خماصاث الالػمت لخُُٛ وخُض بن هظا ؤلا٢غاع ؤمام ال٣ًاء والظي ظاء مُاب٣ا  تها.بإصاء هظا اإلابلٜ بمجغص جىنلها بااٖل

ت باإلابلٜ  إلاا ظاء في الغؾالت اإلاىظهت مً الؿُض اإلاضًغ الجهىي للخجهحز بالجهت الكغ٢ُت بط ؤ٢غ ُٞه بمضًىهُت اإلاضًٍغ

 صعهم. 423.944,00ؤٖاله والظي هى اإلاُلىب اإلاخب٣ى مً ؤنل الضًً اإلادضص في ال٣ىاثم 

ت اإلاضعى ٖلحها اؾدبٗاصها بال ؤجها ما  وخُض بهه ولئن ٧اهذ هظه الغؾالت مجغص نىعة قمؿُت الخمؿذ اإلاضًٍغ

ت ٞةجها جب٣ى ناصعة ٞٗال ًٖ اإلاضًغ اإلاظ٧ىع. وخُض بهه ؤمام هظه  صامذ مُاب٣ت إلاا ظاء في ظىابها ؤمام اإلاد٨مت الخجاٍع

ضم خً م جىنلها باالؾخضٖاء اإلاُُٗاث ٩ًىن جملو اإلاضعى ٖلحها ًٖ الجىاب في اإلاىيٕى ٖو ىعها لجلؿت البدض ٚع

ت مً  ت والتي لم ج٨ً مدل مىاٖػ ًدىا٢ٌ م٘ ب٢غاعها الىاعص نغاخت بم٣خطخى مظ٦غتها اإلاضلى بها ؤمام اإلاد٨مت الخجاٍع

ت اإلاضعى ٖلحها  َٝغ اإلاضعى ٖلحها اإلاظ٧ىعة. وخُض بهه ؤمام هظه اإلاُُٗاث ٩ًىن الضًً اإلاُلىب زابذ في خ٤ اإلاضًٍغ

حن ٞةن اؾدىا ت وؤهه بٌٛ الىٓغ ًٖ وظىص ٣ٖض اله٣ٟت بحن الُٞغ صا بلى ب٢غاعها ال٣ًاجي ؤمام اإلاد٨مت الخجاٍع

٤ الُلب.  ال٣ىاثم اإلاؿخض٫ بها ج٣ىم م٣ام ال٣ٗض اإلاظ٧ىع ، مما ًخٗحن مٗه الخ٨م ٞو

ٌ ًٖ الخماَل في ألاصاء ٞةهه مً الشابذ مً ؤوعا١ اإلال٠ ؤن  اإلاضُٖت ٢ض  وخُض بهه ُٞما ًسو َلب الخٍٗى

ت التي نغخذ بٗضم  ٗذ ٖلحها صٖىي ؤمام اإلاد٨مت الخجاٍع ت اإلاضعى ٖلحها بإصاء ما بظمتها ، زم ٞع َالبذ اإلاضًٍغ

ازخهانها الىىعي مما ج٩ىن مٗه خالت اإلاُل زابخت في خ٤ اإلاضعى ٖلحها اإلاظ٧ىعة مما ًخٗحن مٗه الاؾخجابت لهظا 
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وخُض بهه ُٞما  صعهم. 5000اإلا٣ٗى٫ والظي جغاه اإلاد٨مت مىاؾبا في مبلٜ الُلب م٘ جسٌُٟ اإلابلٜ اإلاُلىب بلى الخض 

ش هظا الخ٨م. خٗحن الاؾخجابت بلُه ابخضاء مً جاٍع وخُض ؤن مً  ًسو َلب الٟىاثض ال٣اهىهُت ٞةهه ًب٣ى َلبا مبرعا ٍو

مجمٕى اإلابلٜ  زؿغ الضٖىي ًخدمل ناثغها مما ًخٗحن مٗه ظٗل الهاثغ ٖلى ؤلاصاعة اإلاضعى ٖلحها خؿب وؿبت

 اإلاد٩ىم به.

ت  90/41مً ال٣اهىن ع٢م  8و - 7 - 5 - 4 - 3وجُب٣ُا إلا٣خًُاث الٟهى٫ :  اإلاىُى١ : اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع

 مً ٫.١.ٕ. 405والٟهل 

 لهظٍ ألاؾباب

ت ٖلىُا ابخضاثُا خًىعٍا.  خ٨مذ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

  في الك٩ل :

 ب٣بى٫ الُلب

  في اإلاىيٕى :

في شخو وػٍغها بإن جاصي للمضُٖت قغ٦ت )ؽ( مبلٜ ماثخحن وبزىا ٖكغ  -إلاضعى ٖلحها. وػاعة الخجهحز ٖلى ؤلاصاعة ا

ٌ ًٖ 212.504,00ؤل٠ وزمؿماثت وؤعبٗت ) ( صعهم ًٖ ٢ُمت الضًً اإلاترجب بظمتها. ومبلٜ زمؿت آالٝ صعهم ٦خٍٗى

ش الخ٨م وجدمُلها الها ٌ الُلب ُٞما ٖضا طل٪.الخماَل ، م٘ الٟىاثض ال٣اهىهُت ابخضاء مً جاٍع بهظا نضع  ثغ. وبٞغ

 ألامغ في الُىم والكهغ والؿىت ؤٖاله

غاٝ  ألَا

ت للخجهحز باإلاى٣ُت الكغ٢ُت في شخو اإلاضًغ الجهىي بىظضة.1وبحن اإلاضعى ٖلحهم : ( وػاعة 2( ؤلاصاعة الجهٍى

( وػاعة ألاقٛا٫ 3بهُئت وظضة. ًىىب ٖجهما ألاؾخاط مدمض ػالًجي اإلادامي الخجهحز في شخو وػٍغ الخجهحز بالغباٍ.

( الضولت اإلاٛغبُت في شخو 5( وػاعة اإلاالُت في شخو وػٍغ اإلاالُت بالغباٍ.4الٗمىمُت في شخو وػٍغها بالغباٍ.

 ( الٗىن ال٣ًاجي للممل٨ت بىػاعة اإلاالُت بالغباٍ.6الىػٍغ ألاو٫ بالغباٍ.

 َُئت الخ٨م 

غاسخي م٣غعا مدمض إلاؼوغي عثِؿا ٤ُ ألَا بدًىع الؿُض ٖبض الغخُم بغخُلي مٟىيا  اإلاىلىصي ًٖىاخؿً  جٞى

 بحن قغ٦ت )ؽ( وبمؿاٖضة الؿُضة زضًجت مهلت ٧اجبت الًبِ مل٨ُا
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6 

ت )الغباٍ( ٢غاع اإلاد٨مت ؤلاصاٍع  

ش  796خ٨م ع٢م :   03-07-2003بخاٍع

 ٙ 13/02مل٠ ع٢م : 
 

 -وٗم  -٣ٗض اله٣ٟت ٢غاع مخهل ب -٢غاع الٟسخ جىُٟظا لبىىص ٣ٖض اله٣ٟت  -ن٣ٟت ٖمىمُت 

 ٢بى٫ صٖىي ؤلالٛاء )ال(. -ازخهام ٢اض ي ال٣ٗض في هُا١ ال٣ًاء الكامل )وٗم( 

 

أن ٢غاع الٟسخ اإلاُٗىن ُٞه الظي اجسظ جىُٟظا لبىىص ٣ٖض اله٣ٟت التي جسى٫ لإلصاعة في خاالث مُٗىت 

خض ، ًب٣ى ٢غاعا مخهال مغجبُت بٗضم جىُٟظ اإلاخٗا٢ض مٗها اللتزاماجه الخ٤ في ٞسخ ال٣ٗض مً ظاهب وا

 ب٣ٗض اله٣ٟت وال ًم٨ً مدا٦مت مكغوُٖخه ئال مً َٝغ ٢اض ي ال٣ٗض في هُا١ ال٣ًاء الكامل.

 ٖضم ٢بى٫ صٖىي ؤلالٛاء يض َظا ال٣غاع : وٗم.

 

 باؾم ظاللت اإلال٪

ش  ت بالغباٍ بخاٍع هاثبها :  جت.الخ٨م آلاحي ههه :بحن : م٣اولت )ؤ.ٕ.ح( بُى 03/07/2003ؤنضعث اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ان ، مدام بُىجت.  مً ظهت ألاؾخاط امدمض امٍؼ

هاثبخه : ألاؾخاطة  الؿُض وػٍغ الخجهحز وألاقٛا٫ الٗمىمُت. -2الؿُض الىػٍغ ألاو٫ بىنٟه ممشل الخ٩ىمت. -1وبحن : 

ا اإلاغا٦صخي ، مدامُت بالغباٍ. ٣ًاجي للممل٨ت الؿُض الٗىن ال -4الؿُض مضًغ الخجهحزاث الٗامت بىػاعة الخجهحز. -3زٍغ

 مً ظهت ؤزغ بم٩اجبه بالغباٍ.

ش  ًالى٢اج٘ :  ،  14/01/2002بىاء ٖلى اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي للضٖىي ، اإلاسجل لضي ٦خابت يبِ هظه اإلاد٨مت بخاٍع

ش  ان بإهه بخاٍع اإلاٟٗى مً ؤصاء الغؾىم ال٣ًاثُت ، حٗغى ُٞه الُاٖىت بىاؾُت هاثبها ألاؾخاط امدمض امٍؼ

ش جىنلذ  14/10/2001 ان بإهه بخاٍع جىنلذ ب٣غاع مً  14/10/2001الُاٖىت بىاؾُت هاثبها ألاؾخاط امدمض امٍؼ

ت الخجهحزاث الٗامت الخابٗت لىػاعة الخجهحز ٣ًطخي بٟسخ ن٣ٟت ع٢م  م ؤن الىُابت الٗامت  25/95مضًٍغ اإلابرمت مٗها ٚع

لت ، و٢ض ؤو٧ل الؿهغ ٖلى جُب٤ُ هظا ٢ض ؾ٨ىذ ؤ٦ثر مً ؾيخحن وؤن ال٨ٟالت الجهاثُت والًماهت جهبدان مل٩ا للضو 

ش  ت  18/10/2001ال٣غاع بلى الؿُض اإلاضًغ الجهىي لُىجت ، وؤهه بخاٍع ج٣ضم بخٓلم اؾخُٗافي بلى وػاعة الخجهحز ومضًٍغ

ش  ىض  19/10/2001الخجهحزاث الٗامت جىنلذ به بخاٍع ٌ خؿب ال٣اهىن ٖو بال ؤجها لم ججب ٖلُه مما ًض٫ ٖلى الٞغ

ًا يمىُا ، وؤن هظا ال٣غاع مكىب بالكُِ في اؾخٗما٫ الؿلُت ل٩ىهه اعججالي واٖخمض زىابذ ًىما ٌ 60مغوع  ٗض ٞع

ها  ضها اإلادضص والضلُل ٖلى طل٪ الغؾاثل اإلا٣ضمت لإلصاعة مً َٞغ ٚحر مكغوٖت بدُض ؤجها ؤهجؼث اله٣ٟت ٢بل مٖى

حر ٚحر ؤن ؤلاصاعة امخىٗذ مً حؿلم اإلاكغوٕ ل٩ىن اله٣ٟاث ألازغي مً هجاعة  و٦هغباء واإلااء الكغوب لم جخم بٗض ٚو

ًىو ٖلى ٞغى ٚغامت  12زانت بم٣اولت ؤزغي ٚحرها ولى ٞغيىا ظضا بإجها جإزغث ًٖ ال٣ُام باإلاكغوٕ ٞةن البىض 

، وؤن ال٣غاع ًغاص مىه حُُٛت بهما٫ ؤلاصاعة إلاهامها ما صامذ ؤجها ٢ض ؤعؾلذ ؤلاصاعة بُغ١ ٢اهىهُت  ٢1/1000ضعث ب 

ش اإلاؿُغة في الغؾاثل اإلاىظهت بلى ؤلاصاعة في جسبرها بةهج بال ؤن ؤلاصاعة لم  23/01/98و 23/11/97اػ اإلاُلىب في الخىاٍع



 

 

264 

ذ بةلٛاء ال٣غاع ؤلاصاعي اإلاخٗل٤ بٟسخ اله٣ٟت وحجؼ الًماهت وال٨ٟالت  جدغ٥ ؾا٦ىا ألظله جلخمـ الُاٖىت الخهٍغ

ظ٦غة الجىابُت اإلاضلى بها مً َٝغ وػاعة الخجهحز بىاؾُت وبىاء ٖلى اإلا ل٩ىهه مكىبا بالكُِ في اؾخٗما٫ الؿلُت.

ش  ٌ الُلب إلاؿاولُت الُاٖىت ًٖ ٖضم اهُبا١ ألاقٛا٫ م٘  02/07/26هاثبتها بخاٍع الغامُت ؤؾاؾا بلى الخ٨م بٞغ

مىانٟاث ٦ىاف الخدمالث الخانت و٢ىاٖض الًٟ ولىظاهت ٢غاع الٟسخ ومكغوُٖخه واخخُاَُا الخ٨م بةظغاء زبرة 

وبىاء ٖلى اإلاظ٦غة  ًىت مضي مُاب٣ت ألاقٛا٫ إلا٣خًُاث اله٣ٟت وخٟٔ خ٣ها في ج٣ضًم مؿخيخجاتها بٗض الخبرة.إلاٗا

ش  ٤ م٣الها الاٞخخاحي. 04/02/2003الخ٣ُٗبُت اإلاضلى بها مً َٝغ الُاٖىت بىاؾُت هاثبها بخاٍع  الغامُت بلى الخ٨م ٞو

ش وبى وبىاء ٖلى ألاوعا١ ألازغي اإلاضعظت بمل٠ اإلاد٨مت .وبىاء ٖلى 17/02/03اء ٖلى ألامغ بالخسلي وؤلاباٙل الهاصع بخاٍع

ش  الم بةصعاط ال٣ًُت بالجلؿت الٗلىُت اإلاى٣ٗضة بخاٍع ش  06/05/03ؤلٖا والتي جم جإزحرها لٗضة ظلؿاث ٧اهذ آزغها بخاٍع

م الخىنل ، ٞخ20/05/03 ضم خًىعهم ٚع حن ومً ًىىب ٖجهما ، ٖو ٣غع اٖخباع ال٣ًُت .وبىاء ٖلى اإلاىاصاة ٖلى الُٞغ

غحها ال٨خابي ، ًٞم بلى مل٠ اإلاد٨مت التي  ظاهؼة ، وؤُُٖذ ال٩لمت بلى الؿُضة اإلاٟىى اإلال٩ي التي ٢امذ بخالوة ج٣ٍغ

 وبٗض اإلاضاولت لل٣اهىن  ٢غعث وي٘ ال٣ًُت في اإلاضاولت ٢هض الى٤ُ بالخ٨م بجلؿت الُىم.

ججاوػ الؿلُت ، بىاء ٖلى ما ؤؾمخه اإلاضُٖت ٢غاعا خُض حهضٝ الُلب بلى الخ٨م باإللٛاء ألظل  في الك٩ل :

ا ٢طخى بٟسخ ٣ٖض اله٣ٟت الغابُت بُجها وبحن اإلاضعى ٖلحها وػاعة الخجهحز.  بصاٍع

وخُض بن اإلاد٨مت بٗض اَالٖها ٖلى مسخل٠ ألاظىبت والغصوص والىزاث٤ اإلاضعظت باإلال٠ جبحن لها ؤن ٢غاع الٟسخ 

٣ت التي جسى٫ لإلصاعة في خاالث مُٗىت مغجبُت بٗضم جىُٟظ اإلاخٗا٢ض مٗها اإلاُٗىن اجسظ جىُٟظا لبىىص ٣ٖض الهٟ

اللتزاماجه الخ٤ في ٞسخ ال٣ٗض مً ظاهب واخض ، لظا ٞةن ٢غاع الٟسخ في هاػلت الخا٫ ًب٣ى ٢غاعا مخهال ب٣ٗض اله٣ٟت 

ج٣بل صٖىي ؤلالٛاء  وال ًم٨ً مدا٦مت مكغوُٖخه بال مً َٝغ ٢اضخي ال٣ٗض في هُا١ ال٣ًاء الكامل وبالخالي ٞال 

اإلادضزت بمىظبه  41-90اإلاىُى١ :وجُب٣ُا لل٣اهىن ع٢م  اإلا٣ضمت بكإهه مما ًخٗحن مٗه الخ٨م بٗضم ٢بى٫ الُلب.

ت.  اإلادا٦م ؤلاصاٍع

 لهظٍ ألاؾباب

ت ٖلىُا ابخضاثُا خًىعٍا :  خ٨مذ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

  في الك٩ل :

 والؿىت ؤٖاله. بهظا نضع الخ٨م في الُىم والكهغ  بٗضم ٢بى٫ الُلب.

غاٝ  ألَا

 بحن : م٣اولت )ؤ.ٕ.ح(وبحن : الؿُض الىػٍغ ألاو٫ ومً مٗه

 َُئت الخ٨م 

ؼ ٩ٌٗىبي ًٖىا مهُٟى ؾُمى م٣غعا ؤخمض الهاٌٜ عثِؿا بدًىع الؿُضة لُُٟت الخا٫ مٟىيا  ٖبض الٍٗؼ

 وبمؿاٖضة الؿُض ؾُٗض الغامي ٧اجب الًبِ مل٨ُا
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7 

ت )الضاع ال ٢غاع  بًُاء(اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

ش  264خ٨م :   05-05-2003بخاٍع

 ٙ 235/2001مل٠ ع٢م : 

 

ت أن جىهي ال٣ٗض صون زُأ  -لجىء ؤلاصاعة لضٖىي الؼوع للًُٗ في صخخه  -٣ٖض ن٣ٟت  للجهت ؤلاصاٍع

 زبرة خؿابُت لخدضًضٍ -حٗىٌٍ اإلاخٗا٢ض )وٗم(  -مً اإلاخٗا٢ض للمهلخت الٗامت 

ع الاخخجاط بمدغع مؼوع.. الاخخجاط بالٟٗل بمدغع في هؼإ صٖىي التزوٍغ ألانلُت.. ال٣هض منها.. صو 

.. وٗم. ٤ الاصٖاء بالتزوٍغ في طاث اإلاىيٕى  ٢اةم.. وظىب ؾلى٥ ٍَغ

لجىء ؤلاصاعة ئلى صٖىي الؼوع ألانلُت للًُٗ في صخت ٣ٖض اله٣ٟت بٗض ٢ُام اإلاخٗا٢ض بمُالبتها 

ٌ ئلى بالخٗىٌٍ ًٖ الٟسخ الخٗؿٟي لل٣ٗض... ئظغاء مً قأهه الخه ذ با٣ًاٝ البذ في صٖىي الخٍٗى ٍغ

 خحن البذ في صٖىي الؼوع ألانلُت.. ال.

ت أن جىهي ال٣ٗض في أي و٢ذ حكاء صون و٢ٕى زُأ مً اإلاخٗا٢ض ئط ا٢خط ى الهالر الٗام  للجهت ؤلاصاٍع

ًا ٧امال... وٗم. ٌ اإلاخٗا٢ض حٍٗى  بكٍغ حٍٗى

ا ٢اهىها ووا٢ٗا.. اٖخماصَا الخدؿاب زبرة خؿابُت عوُٖذ ٞيها مٗاًحر مىيىُٖت ولها ما ًضٖمه

ٌ اإلاؿخد٤ للمخٗا٢ض ٖما لخ٣ه مً زؿاعة وما ٞاجه مً ٦ؿب... وٗم.  الخٍٗى

 

 باؾم ظاللت اإلال٪

ش  ت بالضاع البًُاء الخ٨م آلاحي ههه 2003ماي  05مىا٤ٞ  1424عبُ٘ ألاو٫  04بخاٍع  .ؤنضعث اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

شخو مضًغها وؤًٖاء مجلؿها ؤلاصاعي ، ال٣اَىحن بهظه الهٟت بالضاع  :بحن : قغ٦ت م٣اولت مٛغبُت لألٖما٫ في

 ً ظهتم هاثبتها : طة/ ؾُٗضة الٗغاقي مدامُت بهُئت الضاع البًُاء. البًُاء.

هاثبهما ط/  الضولت اإلاٛغبُت في شخو الىػٍغ ألاو٫. -وػاعة الخجهحز في شخو وػٍغ الخجهحز بم٩اجبه بالغباٍ. -وبحن : 

 مً ظهت ؤزغي. الٗىن ال٣ًاجي للممل٨ت. -اإلادامي بهُئت الضاع البًُاء. مدمض الىانغي 

 الى٢اج٘

ش  وال٣اضخي ب٣بى٫ الُلب  81جدذ ع٢م  19/12/2001بىاء ٖلى الخ٨م الخمهُضي الهاصع ًٖ هظه اإلاد٨مت بخاٍع

ا باٖخباعه والخ٨م بةلٛاء ال٣غاع ؤلاصاعي الهاصع ًٖ الؿُض وػٍ غ الخجهحز ال٣اضخي بٟسخ ألانلي واإلاًاص ق٨ال. ومىيٖى

وألامغ جمهُضًا بةظغاء زبرة ٢ًاثُت ٧ل٠ لل٣ُام بها الخبحر الؿُض مدمض نبحر  ٣ٖ18/2000ض ن٣ٟت الىاْىع ع٢م 

غاٝ ومً ًىىب ٖجهم بىاؾُت عؾاثل مًمىهت م٘ ؤلاقٗاع بالخىنل 1والظي خضصث مهمخه في آلاحي : / اؾخضٖاء ألَا

٣ا ألخ٩ام الٟهل   18/2000َإل ٖلى ٦ىاف الخدمالث الخام باله٣ٟت اإلاؿماة الىاْىع ٖضص / الا 2مً ١.م.م. 63ٞو

ت الخاظؼ الغثِسخي إلاُىاء الىاْىع م٘ ال٣ُام بىن٠  زم الاهخ٣ا٫ بلى وعف مُىاء الىاْىع للى٢ٝى ٖلى ؤقٛا٫ ج٣ٍى
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زحرة باألمغ قامل لجمُ٘ ألاقٛا٫ اإلاىجؼة مً َٝغ الكغ٦ت اإلاضُٖت جىُٟظا لبىىص ال٣ٗض مىظ ؤن جىنلذ هظه ألا 

ش  DF/396بالخضمت ٖضص  / وي٘ ظضو٫ جٟهُلي بجمُ٘ 19/02/2001.3بلى خحن ٞسخ اله٣ٟت في  23/11/2003بخاٍع

ها ومهضعها و٦ظل٪ مبلٜ  تها في ؾبُل بهجاػ اله٣ٟت م٘ بُان ؤوظه نٞغ اإلابالٜ التي ج٩ىن الكغ٦ت اإلاضُٖت ٢ض نٞغ

ت اإلاكغوٕ.. م٘ جدضًض مبلٜ الخؿاثغ التي ج٩ىن ٢ض ج٨بضتها مً الضٞٗاث التي ج٩ىن ٢ض جىنلذ بها مً ؤلاصاعة ناخب

 ظغاء الٟسخ الخٗؿٟي لله٣ٟت.

ش  غ الخبحر اإلاٗحن الؿُض مدمض نبحر والظي ؤوصٖه ب٨خابت الًبِ بخاٍع ظاء ُٞه ؤن  30/04/2002وبىاء ٖلى ج٣ٍغ

تها اإلاضُٖت مً ؤظل جىُٟظ اله٣ٟت َب٣ا ل٨ىاف الخدمالث ًم٨  -ً جدضًضها ٖلى الىدى الخالي :اإلابالٜ التي نٞغ

ىاث والٗخاص ............ :   ج٩ال٠ُ قغاء اإلاىاص والخجهحزاث والخمٍى

مهاٍع٠  -صعهم. 86.210,86مهاٍع٠ ال٨ٟاالث البى٨ُت ..................................... :  -صعهم. 9.857.596,26

 مجمٕى الخ٩ال٠ُ ............................................... :  -صعهم. 285.390,00: الغؾىم ال٣ًاثُت .................................... 

صعهم.وؤن اإلا٣اولت للمضُٖت لم جخىنل بإي ؤصاء في بَاع اله٣ٟت التي جم ٞسخها مً َٝغ  10.229.197,12

ش  م ج٣ضًمها لىيُٗت ألاقٛا٫ اإلاىجؼة اإلادهىعة بخاٍع باإلياٞت بلى ٞىاث الغبذ  23/12/2000ناخبت اإلاكغوٕ ٚع

ه  5.375.008,00الىاظم ًٖ ٞسخ اله٣ٟت و٢ضعه   صعهم. 15.604.205,12صعهم ؤي ما مجمٖى

وبىاء ٖلى مظ٦غة بٗض الخبرة اإلاضلى بها مً َٝغ هاثبت الكغ٦ت اإلاضُٖت ؤوضخذ ٞحها ؤن الخبحر اعج٨ب بٌٗ 

ٟاالث ًم٨ً جبُاجها ٧اآلحي   :ؤلٚا

خٗل٤ ألامغ بإظىع اإلاؿخسضمحن والٗما٫ واإلاهىضؾحن  / خى٫ بٟٚا٫ ٢ُمت ما ؤه1٤ٟ ٖلى الُض الٗاملت وجىابٗها ، ٍو

 صعهم. 1.100.000,00والٟىُحن ؾىاء في ؤوعاف ألاقٛا٫ باإلاُىاء ؤو في اإلا٣ال٘ ؤو اإلاذجغ وجهل هظه اإلاهاٍع٠ بلى مبلٜ 

وهي الى٣ٟاث  18/03/2001لى ب 19/12/2000/ بٟٚا٫ ط٦غ ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت لى٣ٟاث اإلاٗضاث ًٖ اإلاضة مً 2

صعهم وهى ما اهخضي بلُه الخبحر ٖبض هللا  3.840.000,00التي ٖاصث ٖلى الٗاعيت ب٣ُمت نٝغ بظمالُت م٣ضعة في 

 ؾ٣اًلي.

 / خى٫ الخ٣ضًغ الجؼجي لى٣ٟاث سخب اإلاٗضاث ؤو الخغمان مً اؾخٗمالها واؾخٛاللها ،3

ا ال٩لٟت الخ٣ُ٣ُت لى٣ٟاث سخب اإلاٗضاث ؤو الخغمان مً بط ًٓهغ ؤن الخبحر اإلاىخضب لم ٣ًضع بال ظؼثُ 

اؾخٗمالها واؾخٛاللها ٖلى ٨ٖـ ما طهب بلُه الخبحر ٖبض هللا ؾ٣اًلي الظي ٢ضعها َب٣ا ألوعا١ اإلاهغوٝ والبالٛت 

ها  ٤ مُالبها اإلاًمىت في اإلا٣ا٫ واخخُاَُ 346.600,00في مجمٖى ا صعهم. لظل٪ جلخمـ الٗاعيت الخ٨م لها ؤؾاؾا ٞو

غ الخبرة والخ٨م لها بمبلٜ   صعهم م٘ الٟىاثض ال٣اهىهُت والىٟاط اإلاعجل. 10.229.197,12اإلاهاص٢ت ٖلى ج٣ٍغ

وبىاء ٖلى مظ٦غة ظىاب بٗض الخبرة اإلاضلى بها مً الُٝغ اإلاضعى ٖلُه ظاء ٞحها ؤن الخبرة ٢ض ؤؾىضث بلى شخو 

بىاء ًٞال ٖلى ؤهه لم ًدترم مبضؤ الخُاص ولم ًخ٣ُض لِؿذ له ؤصوى صعاًت بإقٛا٫ للهىضؾت وألاقٛا٫ الٗمىمُت وال

بدضوص اإلاهمت اإلاؿىضة بلُه و٢ام بخ٣ضًغ اٖخباَي لدجم ألايغاع التي ؤنابذ اإلاضُٖت وهظا عاظ٘ بلى ٖضم ازخهام 

ت الخبحر اإلاٗحن في مُضان الهىضؾت وألاقٛا٫ الٗمىمُت مما ظٗله ًخجىب الخىى في اإلاؿاثل الخ٣ىُت اإلاخٗل٣ت باله٣ٟ

م  ىم بالٚغ ٌ ًٖ الًغع اإلاٖؼ التي حٗخبر اإلادىع الغثِـ للخبرة لُىُل٤ هدى الجاهب اإلاداؾبي اإلاخٗل٤ بخ٣ضًغ الخٍٗى

 مً ؤن ج٣ضًغ الًغع ال ٌؿخ٣ُم صون ال٣ُام بالجىاهب الخ٣ىُت التي حٗخبر الغ٦حزة ألاؾاؾُت للًغع. 
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.وبىاء ٖلى  ىضؾت وألاقٛا٫ الٗمىمُت والبىاءوالخمـ ألامغ بةظغاء زبرة ظضًضة حؿىض بلى زبحر مسخو في اله

اإلاظ٦غة الغامُت بلى ب٣ًاٝ البذ في الضٖىي الخالُت بلى خحن البذ في الضٖىي الٗمىمُت مىيٕى اإلال٠ الجىخي ع٢م 

اإلاخاب٘ في بَاعه اإلاؿمى ٖؼوػ الكُش مً ؤظل جؼوٍغ مدغع ججاعي وجؼوٍغ وز٣ُت جهضعها ؤلاصاعة الٗامت  2135/02/23

وبىاء ٖلى مظ٦غة وح٣ُٗب هاثبت اإلاضُٖت ؤوضخذ ٞحها  مً ال٣اهىن الجىاجي. 360و 357للترزُو َب٣ا للٟهلحن مىدا 

ؤن اله٣ٟت مىيٕى الجزإ ٢ض عؾذ ٖلى الٗاعيت بهٟت هٓامُت وو٣ٞا لل٣ىاهحن اإلاىٓمت إلبغام اله٣ٟاث الٗمىمُت 

ٟي ؤلاصاعة ناخبت اإلاكغوٕ ٢ض زغ١ هظه ا إلا٣خًُاث ٞةن طل٪ لِـ له ؤي جإزحر ٖلى مل٠ وؤهه بطا ٧ان ؤخض مْى

ٟحها  الىاػلت الخالُت هٓغا الزخالٝ وخضة الؿبب واإلاىيٕى وؤهه بطا ٧اهذ الىػاعة ٢ض ج٣ضمذ بك٩اًت يض ؤخض مْى

ُٟت الٗمىمُت وال جيسخب ٖلُه م٣خًُاث  ٞةن طل٪ ًب٣ى قإن صازلي للىػاعة جد٨مه ال٣ىاهحن واللىاثذ اإلاىٓمت للْى

مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت هاهُ٪ ٖلى ؤن مبضؤ الجىخي ٣ٌٗل  10مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت وال الٟهل  102اإلااصة 

اإلاضوي ال ٌؿخ٣ُم والضٖىي الخالُت التي نضع ٞحها خ٨م ٢طخى بةلٛاء ال٣غاع ؤلاصاعي وألامغ جمهُضًا بةظغاء زبرة التي 

حن مما ج٩ىن مٗه الضٖ ىي ظاهؼة للبذ ٞحها وال مجا٫ لخإزحرها ٖمال بم٣خًُاث ؤهجؼث وجم الخ٣ُٗب ٖلحها مً الُٞغ

 مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت والظي ظاء ًىو ٖلى ؤهه : 113الٟهل 

"ال ًم٨ً ؤن ًازغ الخضزل والُلباث الٗاعيت ألازغي الخ٨م في الُلب ألانلي بطا ٧ان ظاهؼا". والخمؿذ ال٣ى٫  

٤ مظ٦غت الم بخُٗحن ال٣ًُت بالجلؿت الٗلىُت  ها بٗض الخبرة.باٖخباع ال٣ًُت ظاهؼة والخ٨م للٗاعيت ٞو وبىاء ٖلى ؤلٖا

ش  ضم خًىعهما.14/04/2003اإلاى٣ٗضة بخاٍع حن ؤو مً ًىىب ٖجهما ٖو وبٗض الاؾخمإ  .وبٗض اإلاىاصاة ٖلى الُٞغ

إلاد٨مت حجؼ ٢غعث ا بالجلؿت الٗلىُت بلى الؿُض اإلاٟىى اإلال٩ي الظي ؤ٦ض مؿخيخجاجه ال٨خابُت اإلاضلى بها في اإلال٠.

 .05/05/2003التي ج٣غع زاللها جمضًض اإلاضاولت لجلؿت  28/04/2003ال٣ًُت للمضاولت والى٤ُ بالخ٨م بجلؿت 

  الخٗلُل

 وبٗض اإلاضاولت َب٣ا لل٣اهىن :

* خى٫ الضٞ٘ بة٣ًاٝ البذ بلى خحن الٟهل في الضٖىي الجىاثُت :خُض جمؿ٪ هاثب الجهت اإلاُلىبت في الضٖىي 

ي الضٖىي الخالُت بلى خحن الاهتهاء مً الٟهل في الضٖىي الٗمىمُت مىيٕى اإلال٠ الجىخي ع٢م بة٣ًاٝ البذ ف

واإلاخاب٘ ُٞه اإلاضٖى )ٕ.ف( مً ؤظل جؼوٍغ مدغع ججاعي وجؼوٍغ وز٣ُت جهضعها ؤلاصاعة الٗامت مىدا  2135/2002/23

لى ٣ٖىبتها في الٟهلحن    ً ال٣اهىن الجىاجي.م 360و 357للترزُو وهي ألاٞٗا٫ اإلاىهىم ٖلحها ٖو

ت هى وظىب جُب٤ُ ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن بخضار  اث ؤلاصاٍع وخُض بهه بطا ٧ان ألانل في اإلاىاٖػ

ت ، ؤما ؤخ٩ام ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ٞال جُب٤ بال اؾخصىاء ُٞما لم ًغص ُٞه هو زام في ٢اهىن ع٢م  اإلادا٦م ؤلاصاٍع

هها وعوخا م٘ ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن ؾىاء في ؤلاظغاءاث ؤو في ؤنى٫ الىٓام ٞةطا حٗاعيذ هظه ألاخ٩ام  90/41

اجه التي ٌؿخ٣ل بها ٞال ًإزظ مً ؤخ٩ام ال٣اهىن الخام بال  ال٣ًاجي ٞةجها ال جُب٤ بالىٓغ بلى ؤن لل٣ًاء ؤلاصاعي هٍٓغ

اؾخ٣الله ، ومً زمت ٞةهه  لًغوعة. وخُض ال ٩ًىن مً ال٣اٖضة اإلاؿخىعصة ؤي اٞخئاث ٖلى ٦ُان ال٣اهىن ؤلاصاعي ؤو 

ًمخى٘ ٖلى ال٣اضخي ؤلاصاعي في مجا٫ ؾحر الضٖىي والًُٗ في ألاخ٩ام ًٖ بٖما٫ ال٣ُاؽ بحن ؤخ٩ام اإلاغاٞٗاث 

 وؤلاظغاءاث في ال٣ًاء اإلاضوي... 

ت الهٟدت  . ومً :".. 23وفي هظا اإلاٗجى ٣ًى٫ ألاؾخاط مدمض قخا اإلادامي في ٦خابه اإلاىظؼ الٗلمي في الضٕٞى ؤلاصاٍع

خُض ؤن ٢اهىن مجلـ الضولت اإلاهغي ٢ض ؤٞغص ٞهال زانا لإلظغاءاث وعص ُٞه جدذ ٖىىان مىخض ما ٢ضعه الػما 
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ت في ؤلاظغاءاث ومى٘ الخ٣ُٗض  ت مغاُٖا ُٞما ٢غعه مً ؤخ٩ام في هظا الكإن الخبؿُِ والؿٖغ لؿحر الضٖاوي ؤلاصاٍع

ت ًٖ لضص الخهىمت اث ؤلاصاٍع الت والبٗض باإلاىاٖػ الٟغصًت وتهُئت الىؾاثل لخمدُو ال٣ًاًا جمدُها ص٣ُ٢ا  وؤلَا

ولخإنُل ألاخ٩ام جإنُال ًغبِ بحن قخاتها عابُا مد٨ما بُٗضا ًٖ الخىا٢ٌ والخٗاعى مخجها هدى الشباث والاؾخ٣غاع 

اث ال٣اهىن ؤلاصاعي مؿتهضًا بالخباًً بحن َبُٗت الغوابِ التي جي كإ ُٞما مخ٨ُٟا م٘ م٣خطخى الخهاثو اإلامحزة إلاىاٖػ

 بحن ؤلاصاعة وألاٞغاص في مجاالث ال٣اهىن الٗام وجل٪ التي جيكإ ُٞما بحن ألاٞغاص في مجاالث ال٣اهىن الخام.

وخُض بهه باليؿبت للضٞ٘ بة٣ًاٝ البذ في الضٖىي بلى خحن البذ في الضٖىي الجىاثُت ٞةهه وبن ٧ان ًجض ؾىضه 

اإلادضر  90/41اإلادا٫ ٖلحها بم٣خطخى اإلااصة الؿابٗت مً ٢اهىن  مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت 102ال٣اهىوي في اإلااصة 

ت ٞةهه وبن ٧ان ًيسخب ؤؾاؾا ٖلى الضٖاوي اإلاضهُت اإلاىٓىعة ؤمام ال٣ًاء الٗاصي ٞةهه ال ًىظض ما  للمدا٦م ؤلاصاٍع

ت َاإلاا ؤهه ال ًخٗاعى م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن اإلادضر لهظه اإلادا٦م  اهه ٖلى الضٖىي ؤلاصاٍع بال ؤن طل٪ ًب٣ى ًمى٘ مً ؾٍغ

ٗذ ٢بل هٓغ الضٖىي ؤمام ظهت ال٣ًاء ٖاصي ؤو بصاعي و٧ان هظا ألازحر  مغهىها بإن ج٩ىن صٖىي الؼوع ألانلُت ٢ض ٞع

ٗذ بلى  102بهضص الىٓغ في صٖىي الؼوع الٟغعي وهى ما ؤقاع بلُه اإلاكٕغ في هو الٟهل  اإلاىمإ بلُه آهٟا بٗباعة "بطا ٞع

ت صٖىي ؤنلُت ت الٗلُا  اإلاد٨مت الؼظٍغ بالؼوع مؿخ٣لت ًٖ صٖىي الؼوع الٟغعي ، وفي هظا الهضص ج٣ى٫ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

 "...166م  28ؽ  05/01/1977ظلؿت  -١  34لؿىت  115في مهغ في الًُٗ ع٢م 

٤ الظي ًجب اجباٖه  1968لؿىت  85مً ٢اهىن ؤلازباث ع٢م  58بلى  49بطا ٧ان اإلاكٕغ ٢ض هٓم في اإلاىاص   الٍُغ

التي ؤظاػ  59ٖاء بتزوٍغ ألاوعا١ التي ًدخج بها الخهىم في صٖىي مىٓىعة ؤمام ال٣ًاء ، زم اجب٘ طل٪ باإلااصة ٖىض الاص

ٞحها إلاً ًسصخى الاخخجاط ٖلُه بمدغع مؼوع ؤن ًسخهم مً بُضه طل٪ اإلادغع ومً ًُٟض مىه لؿمإ الخ٨م بتزوٍغه 

٘ باألويإ اإلاٗخاصة ختى بطا خ ٩ىن طل٪ بضٖىي ؤنلُت جٞغ ٨م له بظل٪ ؤمً ٖضم الاخخجاط ٖلُه بهظه الىع٢ت في ٍو

ٕى  هؼإ مؿخ٣بل ومٟاص طل٪ ؤن الالخجاء بلى صٖىي التزوٍغ ألانلُت ال ًهاص١ مدال بطا اخخج بهظا اإلادغع في هؼإ مٞغ

٩ىن مخُٗىا ؾلى٥ ٍَغ٤ الاصٖاء بالتزوٍغ الظي عؾمه ال٣اهىن باٖخباعه وؾُلت صٞإ في طاث مىيى  ٕ بكإهه صٖىي ٍو

الضٖىي ُٞجب ببضائه ؤمام اإلاد٨مت التي جىٓغه وال ًجىػ لٛحرها ؤن جخهضي له".)اهٓغ في هظا الهضص ٦خاب الضٕٞى 

ت للمؿدكاع مٗىى ٖبض الىهاب مُبٗت صاع ال٨ٟغ الجامعي م   (.556ؤلاصاٍع

م  21ؽ  23/04/1970ٝ ظلؿت  36لؿىت  19وهى هٟـ الاججاه الظي ٦غؾخه هٟـ اإلاد٨مت في الًُٗ ع٢م 

٤ الاصٖاء بالتزوٍغ وؤوظب مً اإلااصة  290بلى  281ب٣ىلها : "بن اإلاكٕغ هٓم في اإلاىاص  677 مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ٍَغ

ؤن ٣ًضم الاصٖاء بالتزوٍغ في ٢لم ال٨خاب وحٗجي ٖىضها ٦خابت الًبِ ، وبطا ٧ان الشابذ ؤن الُاًٖ لم ٌؿل٪ هظا  281

مت اإلاىيٕى ؤن حٗخبر ال٣ٗض صخُدا ماصامذ لم جغ هي مً ْغوٝ الؿبُل الظي عؾمه ال٣اهىن ٞةن مً خ٣ه مد٨

٣ا للماصة  ت لهاخبه  290الضٖىي ٞو مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ؤن مؼوع...")اهٓغ ؤًًا ٦خاب اإلاىظؼ الٗملي في الضٕٞى ؤلاصاٍع

 وما بٗضها(. 356م  1996مدمض قخا اإلادامي َبٗت 

ت ًالخٔ ؤن الجهت اإلاُلىبت في الضٖىي لم جثر ؤي صٞ٘ بالؼوع وخُض بهه بالغظٕى بلى و٢اج٘ الضٖىي مىيٕى الىاػل

اث الك٩لُت مؿدى٨ٟت ًٖ ؤلاظابت في مىيٕى  ت مً الضٖٞى ؤزىاء هٓغ الضٖىي بل ا٦خٟذ في مغخلت ؤولى بةزاعة مجمٖى

ان ما ٖاصث في مظ٦غتها اإلاضلى بها بإظل   بلى مىا٢كت الازخهام اإلادلي للمد٨مت 18/10/2001الضٖىي ل٨ً ؾٖغ

واخخُاَُا في اإلاىيٕى ؤزاعث بٌٗ الخٗضًالث التي َغؤث ٖلى ٦ىاف الخدمالث اإلاخٗل٤ به٣ٟت الىاْىع والتي وؿبتها 

بلى الكغ٦ت اإلاضُٖت بال ؤجها لم جثر ؤي اصٖاء بالؼوع الٟغعي بكإجها وهى ما جغ٥ اإلاجا٫ مٟخىخا للمد٨مت في بَاع 

٣ت خُض ٢غعث في هظا الكإن اٖخباع ؤٞٗا٫ الخضلِـ التي وؿبتها الهالخُاث اإلاسىلت بلحها للخُغ١ بلى مىيٕى الهٟ
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بلى اإلاضُٖت ٚحر زابخت في خ٣ها بالىٓغ بلى ؤن ظهت ؤلاصاعة ناخبت اله٣ٟت لم جإث بإي صلُل ، ومً زمت زلهذ 

 اإلاد٨مت بلى اٖخباع ٢غاع الٟسخ ظاء حٗؿُٟا وؤمغث بةظغاء زبرة.

ت لم وخُض بهه بظل٪ ٩ًىن الاصٖاء بالتزوٍغ اإلا شاع بكإن اله٣ٟت مىيٕى الجزإ ٚحر مجضي َاإلاا ؤن الجهت ؤلاصاٍع

حن هاهُ٪ ٖلى  ان اإلاؿُغة وهى ما اؾخ٣غ ٖلُه اظتهاص ال٣ٟه وال٣ًاء ؤلاصاٍع جثره ٦ضٞ٘ في مىيٕى الضٖىي ؤزىاء ظٍغ

 مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت التي جىو ٖلى ؤهه : 113ؤهه ًخٗاعى م٘ م٣خًُاث اإلااصة 

ً ؤن ًازغ الخضزل والُلباث الٗاعيت ألازغي الخ٨م في الُلب ألانلي بطا ٧ان ظاهؼا... "ألامغ الظي "ال ًم٨ 

ًخٗحن مٗه اؾدبٗاص الضٞ٘ بة٣ًاٝ البذ في الضٖىي بلى خحن الاهتهاء مً مؿُغة الضٖىي الٗمىمُت لٗضم ظضًخه.* 

الخبرة ٧ىجها ؤؾىضث بلى زبحر ٚحر مسخو  خى٫ بُالن بظغاءاث الخبرة :خُض حُٗب الجهت اإلاُلىبت في الضٖىي ٖلى

باٖخباع ؤن الخبحر اإلاىخضب م٣ُض بجضو٫ الخبراء ٖلى ٧ىهه مسخو في اإلاداؾبت وج٣ىُاث ألابىا٥ والخا٫ ؤن الجزإ 

ضم ج٣ُضه باإلاهمت اإلاؿىضة بلُه  ًخٗل٤ به٣ٟت لألقٛا٫ الٗمىمُت باإلياٞت بلى ؤن الخبحر لم ًلتزم بمبضب الخُاص ٖو

ل٨ً خُض بهه مً  ى ؤن الخ٣ضًغاث التي جىنل بلحها ظاءث اٖخباَُت ولم ًخ٣ُض ٞحها ببىىص ٦ىاف الخدمالث.هاهُ٪ ٖل

ظهت وبسهىم بؾىاص الخبرة بلى زبحر خِؿىبي م٘ ؤن ألامغ ًخٗل٤ بجزإ خى٫ ن٣ٟت ؤقٛا٫ ٖمىمُت ٞةهه ؾب٤ 

ذ اإلا٣ضم خُجها بإن ألامغ ال ًخٗل٤ بالخإ٦ض مً مضي مُاب٣ت  للمد٨مت ؤن ؤظابذ ظهت ؤلاصاعة في عصها ٖلى َلب الخجٍغ

ألاقٛا٫ اإلاىجؼة ل٣ٗض اله٣ٟت مً ٖضم مُاب٣تها مما ٌؿخضعي اللجىء بلى مؿاٖضة زبحر مسخو في الهىضؾت 

وألاقٛا٫ الٗمىمُت بل بن ألامغ ًخٗل٤ بالك٤ اإلاالي اإلاغجبِ بالبضء في ؤقٛا٫ اله٣ٟت ولِـ الجاهب الخ٣جي اإلاخٗل٤ 

ا بالىٓغ بلى ؤن اإلاضُٖت لم جبضؤ بٗض في بهجاػ ألاقٛا٫ بل ا٦خٟذ ٣ِٞ بخجهحز وعف بهجاػ ألاقٛا٫ م٘ ما باألقٛا٫ طاته

حر الُض الٗاملت والٟىُت للبضء  ًخُلبه طل٪ مً عنض اإلابالٜ اإلاالُت الالػمت إلهجاػ اإلاكغوٕ ووي٘ آلالُاث وألاصواث وجٞى

ؤلاصاعة ناخبت اإلاكغوٕ صون ؾاب٤ بزُاع ، ؤما مً ظهت  في ألاقٛا٫ خُىما بلٛذ ب٣غاع ٞسخ اله٣ٟت مً ظاهب

ؤزغي ٞةن الخبحر بد٨م جسههه في اإلاداؾبت وج٣ىُاث ألابىا٥ جىنل بلى بٌٗ الاؾخيخاظاث التي ظاءث مُاب٣ت 

ن للٟىاجحر وال٣ٗىص اإلاضلى بها مً اإلا٣اولت اإلاضُٖت صٖما إلاُالبها في اإلاىيٕى ألامغ الظي ًيبػي اؾدبٗاص الضٞ٘ ببُال 

ٌ ًٖ الٟسخ الخٗؿٟي :  الخبرة لٗضم وظاهخه.* خى٫ الخٍٗى

حن ٢ض اؾخ٣غا ٖلى ؤهه لإلصاعة الخ٤ صاثما في بجهاء ٣ٖىصها ختى ولى لم  وخُض بهه بطا ٧ان ال٣ٟه وال٣ًاء ؤلاصاٍع

اإلاهلخت  ًغج٨ب اإلاخٗا٢ض ؤي بزال٫ ؤو زُإ مً ظاهبه وؤن لإلصاعة ؾلُتها في بجهاء ال٣ٗض متى ٢ضعث ؤن طل٪ ج٣خًُه

ًاث بن ٧ان لها وظىص ٞةن طل٪ عهحن بىظىص ْغوٝ حؿخضعي هظا ؤلاجهاء  ب٣ى للُٝغ آلازغ الخ٤ في الخٍٗى الٗامت ٍو

اهٓغ في هظا الهضص ألاؾـ الٗامت  -وؤن ٩ًىن عاثض ؤلاصاعة في الالخجاء بلُه هى جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت اإلا٣هىصة 

ت ألاؾـ الٗامت لل٣ٗىص ؤلاص ت الهٟدت لل٣ٗىص ؤلاصاٍع   –وما بٗضها  776اٍع

ت الٗلُا في مهغ في خ٨م خضًض لها نضع في  م  13)م  1968ماعؽ  2وفي هظا اإلاٗجى ج٣ى٫ اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

: :...ؤن لإلصاعة صاثما ؾلُت بجهاء ال٣ٗض بطا ٢ضعث ؤن هظا هى ما ٣ًخًُه الهالر الٗام وال ٩ًىن للُٝغ آلازغ  625

ٌ بن ٧ان له  وظه خ٤ وطل٪ ٧له ٖلى زالٝ ألنل ٝ ال٣ٗىص اإلاضهُت..."و خُض بهه مً الشابذ ؤًًا الخ٤ في الخٍٗى

ؤن ؤلاصاعة خحن حؿخٗمل جل٪ الؿلُت بهما حؿخٗملها جدذ ع٢ابت ال٣ًاء ولل٣اضخي ؤلاصاعي بىاء ٖلى َلب اإلاخٗا٢ض ؤن 

هبذ ال٣غاع الهاصع  باإلجهاء ٚحر مكغوٕ بطا ٢ام ؤلاجهاء  ًخدغي ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت التي صٞٗذ ؤلاصاعة بلى بجهاء ال٣ٗض ٍو

ٖلي ؾبب ٚحر ؾلُم ؤو بطا اؾتهضٞذ ؤلاصاعة مهلخت ٚحر اإلاهلخت الٗامت ل٨ً ؾلُت ال٣اضخي مدضوصة في هظه الخالت 
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ٞهي م٣هىعة ٖلى الخد٤٣ مً ظضًت الؿبب الظي اؾتهضٞخه ؤلاصاعة ول٨ىه ال ًمل٪ الخهضي لبدض مضي مالثمت بجهاء 

 ٢ام ٖلُه ؤلاجهاء ال٣ٗض للؿبب الظي 

، وه٨ظا جسخل٠ ع٢ابت ال٣ًاء في هظا اإلاجا٫ ٖجها في ع٢ابت ٞسخ ال٣ٗض ٦جؼاء لخُإ اإلاخٗا٢ض ٟٞي هظه الخالت 

وخُض بن الٟسخ في هاػلت الخا٫  ألازحرة لل٣اضخي ؤن ًبدض مضي مالثمت الٟسخ ٣ٗ٦ىبت للخُإ اإلايؿىب بلى اإلاخٗا٢ض.

لخُإ اإلا٣اولت ناخبت اإلاكغوٕ والظي اهتهذ ُٞه اإلاد٨مت بلى بلٛاثه بٗضما  و٦ما ؾل٠ بُاهه ٢ض ظاء ٖلى ق٩ل ظؼاء

ٌ ٧امل ٌُٛي ظمُ٘ ما لخ٤ اإلاخٗا٢ض مً زؿاعة وما  زبذ لها ٖضم مكغوُٖخه وهى ما ٌُٗي للمخٗا٢ض الخ٤ في حٍٗى

ت وهظا ما ؾاع ٖلُه اظتهاص مجلـ الضول ٌ ألايغاع اإلاٗىٍى ضزل في ج٣ضًغ الخٍٗى ت الٟغوسخي في ٖضة ٞاجه مً ٦ؿب ٍو

 .Sté Garetteفي ٢ًُت  17/02/1926ؤخ٩ام مجها ٢غاعه الهاصع في 

ٌ اإلاؿخد٤ للكغ٦ت اإلاخٗا٢ضة مً ظغاء الٟسخ الخٗؿٟي ل٣ٗض  وخُض بن اإلاد٨مت ؾُٗا مجها لخدضًض الخٍٗى

٠ ألاقٛا٫ اإلاىجؼة اله٣ٟت ٧اهذ ٢ض اهخضبذ الخبحر الؿُض مدمض نبحر مً ؤظل الاهخ٣ا٫ بلى ٖحن اإلا٩ان وال٣ُام بىن

ش الٟسخ في  23/11/2000في بَاع ن٣ٟت الىاْىع ًٖ الٟترة مً  م٘ وي٘ ظضو٫ جٟهُلي  19/12/2001بلى جاٍع

تها في ؾبُل التهُحئ إلهجاػ ؤقٛا٫ اله٣ٟت م٘ بُان ؤوظه نٝغ هظه  بجمُ٘ اإلابالٜ التي ج٩ىن الكغ٦ت اإلاضُٖت ٢ض نٞغ

٢ض جىنلذ بها ٦دؿب٣ُاث مً ؤلاصاعة ناخبت اإلاكغوٕ زم جدضًض مبلٜ  اإلابالٜ ومهضعها و٦ظا مبلٜ الضٞٗاث التي

 الخؿاثغ التي ج٩ىن ٢ض ج٨بضتها مً ظغاء الٟسخ الخٗؿٟي لله٣ٟت.

ش  غه الظي ؤوصٖه في ٦خابت الًبِ بخاٍع بلى ؤهه بٗض  30/04/2002وخُض بن الخبحر اإلاىخضب ٢ض زلو في ج٣ٍغ

حن وبٗض الاهخ٣ا٫ بلى وعف الضعاؾت اإلاؿخًُٟت لجمُ٘ وزاث٤ اإلال٠ وبٗ إل ٖلى السجالث اإلامؿى٦ت مً الُٞغ ض الَا

ش  ت الخاظؼ  21/03/2002مُىاء الىاْىع الظي جم بخاٍع بدًىع َغفي الجزإ ، م٘ اإلاٗاًىت والى٢ٝى ٖلى ؤقٛا٫ ج٣ٍى

ت ٢ض جم ٞسخها مً الغثِسخي إلاُىاء الىاْىع ، جإ٦ض له بإن ألاقٛا٫ لم جبخضؤ بٗض في ٖحن اإلا٩ان ، هٓغا ل٩ىن اله٣ٟ

ش  ت الخجهحز بالىاْىع بخاٍع  ٢بل الكغوٕ في بهجاػها زم زلو بلى ما ًلي : 19/02/2001َٝغ مضًٍغ

( َب٣ا إلا٣خًُاث ٦ىاف الخدمالث الخام باله٣ٟت ؾىاء مجها EMTبن ألاقٛا٫ ألاولُت التي ٢امذ بها م٣اولت ) -

اإلايكأث والخجهحزاث اإلاُلىبت مً اإلا٣اولت ، ٢ض جمذ ًٖ  اإلاخٗل٤ بتهُحئ الىعف صازل مُىاء الىاْىع وبهجاػ ظمُ٘

آزغها ؾىاء ٖلى نُٗض الخجهحزاث ألاؾاؾُت ؤو ٖلى نُٗض الخجهحزاث اإلا٨خبُت وم٣غاث ؤلاًىاء بجمُ٘ ؤنىاٞها ، وهى 

تها اإلاضُٖت في ؾبُل جىُٟظ اله٣ٟت َب٣ا إلا٣خًُاث  -الصخيء الظي ٣ًغ به َغفي الجزإ. ٦ىاف بن اإلابالٜ التي نٞغ

غ ، م٘ جدضًض  الخدمالث الخام بها ٢بل ٞسخها وبٗض ٞسخها ، ٣ٞض جم وي٘ ظضو٫ جٟهُلي لها في ؾُا١ هظا الخ٣ٍغ

ت  ها مً َٝغ اإلا٣اولت ، واإلاُاب٣ت لضٞاجغها وسجالتها الخجاٍع ُت والٗال٢ت الؿببُت لهظه اإلابالٜ التي جم نٞغ الٓٞغ

الث والٗخاص............ واإلاداؾبُت اإلامؿى٦ت باهخٓام ، جخ٩ىن مً اإلابا لٜ الخالُت :* ج٩ال٠ُ قغاء اإلاىاص والخجهحزاث والخمٍى

صعهم.* مهاٍع٠ الغؾىم ال٣ًاثُت  86.210,86صعهم.* مهاٍع٠ ال٨ٟاالث البى٨ُت ................ 9.857.596,26

 -صعهم 10.229.197,12………………………. صعهم.* مجمٕى الخ٩ال٠ُ  285.390,00.............................. 

بن اإلا٣اولت اإلاضُٖت لم جخىنل بإي ؤصاء في بَاع اله٣ٟت التي جم ٞسخها مً َٝغ ناخبت اإلاكغوٕ ٢بل وبٗض  

ش  م ج٣ضًمها لىيُٗت ألاقٛا٫ اإلاىجؼة اإلادهىعة بخاٍع ش الٟسخ اإلاظ٧ىع ، وطل٪ ٚع لهاخبت اإلاكغوٕ  23/12/2000جاٍع

( مً ظغاء الٟسخ الخٗؿٟي له٣ٟت الىاْىع، ًم٨ً EMTا م٣او٫ )بن مبلٜ الخؿاثغ التي ج٨بضته -٢هض ؤصائها.

جدضًضها خؿب َبُٗت هظه الخؿاثغ ، في اإلابالٜ الخالُت :* مجمٕى الخ٩ال٠ُ اإلاغجبُت مباقغة بةهجاػ اله٣ٟت 
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....................... صعهم.* ٞىاث الغبذ الىاظم ًٖ ٞسخ اله٣ٟت .................... 10.229.197,12............................

 صعهم. 15.604.205,12صعهم.* مجمٕى الخؿاثغ .............................................................  5.375.008,00

غ الخبرة ًدبحن ؤن الكغ٦ت اإلاضُٖت ٢ض ج٨بضث زؿاعة ال ظضا٫ ٞحها مً ظغاء الٟسخ  وخُض بهه بالغظٕى بلى ج٣ٍغ

ٌ ٧امل اإلاب٨غ له٣ٟت الى اْىع باإلعاصة اإلاىٟغصة لهاخبت اإلاكغوٕ ومً زمت ٞةجها ج٩ىن مد٣ت في الخهى٫ ٖلى حٍٗى

ب٣ى للمد٨مت ؤن ج٣ضع  ٌُٛي ما لخ٣ها مً زؿاعة وما ٞاتها مً ٦ؿب لى اؾخمغث في بهجاػ اله٣ٟت بلى جهاًت ال٣ٗض ٍو

ٌ َب٣ا لل٣ىاٖض اإلا٣غعة في ال٣اهىن ؤلاصاعي   هظا الخٍٗى

ً : في هظا الكإن   وهى ٌكمل ٖىهٍغ

خًمً هظا الٗىهغ اإلاهغوٞاث الٟٗلُت التي ؤه٣ٟها اإلاخٗا٢ض في ؾبُل تهُئت  ألاو٫ ما لخ٤ اإلاخٗا٢ض مً زؿاعة ٍو

الىعف وبهجاػ اإلاغا٤ٞ اإلاغجبُت بخضبحره الُىمي باإلياٞت بلى ؤقٛا٫ ججهحز م٣ال٘ بجي ؤههاع لجٗله ؤ٦ثر مالثمت م٘ 

ت خاظؼ مُىاء الىاْىع مً ؤحجاع مً ظمُ٘ ألاحجام وع٧ام الغمل التي حؿخسضم لالؾخٗما٫ في  مخُلباث وعف ج٣ٍى

 ؤلاؾمىذ اإلاؿلر.* 

والشاوي ما ٞاث اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاصاعة مً ٦ؿب اٖخباعا بإن مً خ٣ه ؤن ٌٗىى ًٖ عبده الخال٫ ًٖ ٖمله وعؤؽ 

 ماله.

ٌ اإلاالث ت في ج٣ضًغ الخٍٗى م مً ظغاء ٞسخ ن٣ٟت الىاْىع وخُض بن اإلاد٨مت بما جمل٪ مً ؾلُت ج٣ضًٍغ

ٌ اإلاىاؾب اإلاؿخد٤  ها لهظه اإلاهمت جغي جدضًض الخٍٗى خماص ٖلى الىخاثج التي جىنل بلحها الخبحر اإلاىخضب مً َٞغ وبااٖل

ت  12.486.992للمضُٖت في مبلٜ بظمالي ٢ضعه  صعهم ٌكمل مجمٕى الخ٩ال٠ُ اإلاغجبُت مباقغة بتهُئت وبٖضاص وعف ج٣ٍى

ك  مل :خاظؼ الىاْىع َو

قغاء مىاص البىاء  -صعهم. 122.302,75مهاٍع٠ الضعاؾاث الخ٣ىُت ................................ :  -

ىث ............................................:  -صعهم. 1.452.369,91...........................................:   -صعهم. 447.136,49الى٢ىص والٍؼ

الظي  53.75008,00صعهم.باإلياٞت بلى مبلٜ  5.143.920,00ل٠ُ الىاظمت ًٖ الٗخاص ........................ : مجمٕى الخ٩ا

ٌ اإلاؿخد٤ للمضُٖت هى  ًمشل يُإ الغبذ الىاظم ًٖ الٟسخ اإلاب٨غ لله٣ٟت وبظل٪ ًهبذ مجمٕى الخٍٗى

عجل ال ًىظض باإلال٠ ما ًبرعهما مما ٌؿخضعي صعهم.وخُض بن َلب الٟىاثض ال٣اهىهُت و٦ظا الىٟاط اإلا 12.540.737,00

ٌ ًٖ ألايغاع الىاظمت ًٖ ٞسخ  ًهما.* في الُلب :خُض ؤلاصاعة اإلاضعى ٖلحها جُلب الخ٨م لها بخٍٗى ذ بٞغ الخهٍغ

 اله٣ٟت الىاْىع هدُجت الخإزحر في بهجاػ اله٣ٟت.

حها ومً جمت ٞةن ؤي جإزحر في ل٨ً خُض بن ٞسخ اله٣ٟت الىاْىع ٧ان بةعاصة مىٟغصة مً ؤلاصاعة اإلاضعى ٖل

بهجاػها ال ٌٗؼي بلى اإلا٣اولت اإلاضُٖت بل ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ بلى اإلاضعى ٖلحها ومً جمت ٞةهه ال ًم٨ً لهظه ألازحرة ؤن 

ٌ َلبها في هظا الكإن. ذ بٞغ  حؿخُٟض مً ٖمل ؤجخه ًٖ بِىت وازخُاع وؤلخ٤ ؤيغاعا بالٛحر مما ٌؿخضعي بالخالي الخهٍغ

ٟها.وخُض بن زا  ؾغ الضٖىي ًخدمل مهاٍع

 اإلاىُى١ 

ت. 90/41مً ٢اهىن  8و 7و 4و 3وجُب٣ُا إلا٣خًُاث الٟهى٫   اإلادضر للمدا٦م ؤلاصاٍع

 لهظٍ ألاؾباب
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ت وهي ج٣طخي ٖلىُا ابخضاثُا خًىعٍا :  جهغح اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

 : ؾب٤ البذ ُٞه. ق٨ال

ا  :  مىيٖى

غ الخبحر الؿُض نبحر مدمض.باإلاه -باٖخباع ٢غاع لٟسخ ن٣ٟت الىاْىع ٧ان حٗؿُٟا بإصاء الضولت  -اص٢ت ٖلى ج٣ٍغ

ًا بظمالُا ٢ضعه بزىا ٖكغ ملُىن  اإلاٛغبُت ممشلت في وػاعة الخجهحز لٟاثضة اإلاضُٖت قغ٦ت م٣اولت مٛغبُت لألٖما٫ ج٣ٍى

ٌ با -صعهم. 12.486.992,00وؤعبٗماثت وؾخت وزماهحن ؤل٠ صعهم وحؿٗماثت وبزىان وحؿٗىن صعهما ه٨ظا  قي بٞغ

٠. -الُلب و٦ظا الُلب اإلاًاص. ىت الٗامت اإلاهاٍع  بهظا نضع الخ٨م في الُىم والكهغ والؿىت ؤٖاله بخدمل الخٍؼ

غاٝ  ألَا

 قغ٦ت م٣اولت مٛغبُت لألٖما٫. -بحن : 

الٗىن  -الضولت اإلاٛغبُت في شخو الىػٍغ ألاو٫. -وػاعة الخجهحز في شخو وػٍغ الخجهحز بم٩اجبه بالغباٍ. -وبحن : 

 ًاجي للممل٨ت.ال٣

 َُئت الخ٨م 

 ألاؾخاطة ؾٗاص ال٩املي : ًٖىا. ألاؾخاط ٖبض الٗخا١ ٨ٞحر : ًٖىا. ألاؾخاط خؿً الٟٗىي : عثِؿا وم٣غعا.

 وبمؿاٖضة الؿُض مهُٟى ٖىان : ٧اجب الًبِ بدًىع ألاؾخاط اإلاهُٟى الضخاوي : مٟىيا مل٨ُا.
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